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ప్రస్తావన 

కళా శాలస్థాయి వివిధ తరగతులకు పాఠ్య వఠనీయ |గంఛాలతోపాటు తెలుగు 

అకాడమి వివిధ శాస్తా”లకు సంబంధించిన [పామాణికమెన అనువాదాలు, శాస్త్ర నిఘం 

టువులు, మోనో|గాఫ్లు, మూండలికభాపా పరిశీలనకు సంబంధించిన వివరణ [గంథాలు, 

ఇంకా ఆయా శా(స్త్ర వినృృళా ధ్యయనానికి సంబంధించిన [పామాణికమైన రచనావళి, 

జనరంజక 1[(గంథావళి మొద లెనవి [ప్రచురించడానికి తలపెట్టి అయా. పరంపరలలో 

కొన్నిటిని ఇదివర కే (ప్రకటించింది. 

తెలుగు భామో సాహి త్యాలకు సంబంధించి ఛందః పదకోశం, వ్యాకరణ పదకోళం, 

సాహిత్యపదకోశాలు ఇదివరకే వెలువడ్డాయి. ప్రామాణిక అనువాద (గ్రంథాలలో 
వాక్యపదియం మొదటి సంపుటం వెలువడింది రెండో సంపుటం త్వరలోనే 

వెలువడుతున్నది. 

ఈ అనువాద (గంథపరంపరలో ఇప్పుడు వెలువరిస్తున్న ఆయుర్వేద (గ్రంథమైన 

అష్టాంగ సం[గవాం (సూకస్థానం) చాలా విశిష్టమైనది. (క్రీ పాణ్యం పార్టసారథి శర్మ, 
(శ్రీ జి. రంగా చార్యులు, (శ్రీ వి. రంగాచార్యులు, (శీ) ఎమ్. శరభయ్యశళర్మగారలు ఈ 

మహోద 9ంథాన్ని ఇందు కృత శఠభిలేఖా వాషఖాగ సమేతంగా అనువదించగా వెద 
గ య. ల అ ్త్ధ హాప్ 

(శ్రీ ఐ. నంజీవరావుగారు పరిష్క రృృత్వ బాధ్యతను వహించారు. ఈ విశిష్టమైన ఆయు 

"ర్వేద [గంథం వెద విద్యార్థి లోశానికి, భారతీయ వన్య విజ్ఞానాన్ని గూర్చి శెలును 

కో గోరు జిజ్ఞాసువులకు ఎంతగానో ఉపక &8- వగలదు. 

వేదాంగాలతో ఆయు ర్వేడానిక కూడా మన పూర్వులు సముచితమైన స్తానాన్ని 

కల్పించి ఈ శాస్తాగినికి ఐహిక జీవనంలో గల విశిష్టమైన (పతిపత్తిని లోకానికి వెల్లడిం 

బారు. వాగ్భటాచార్య కృత మైన ఈ అష్టాంగ సం|గ హానికి ఆయుర్వేద [గంథాలలో 

చాలా గొప్ప స్థానం వున్నది. అష్టాంగసం[గహంలోని సూ(త్ర స్థానంలో మొత్తం నలభయి 

అధ్యాయాలున్నవి. ఈ నలభయి అధ్యాయాలను నలుగురు అనువాదకులు సరళ సుందర 

మెన శెలిలో అనువదించారు. ఈ గంఛాన్ని త్వరితగతిని వెలువరించే ఉద్దేశ్యంతో 

ఆయా అనువాదకులు అనువదించిన థాగాలను విడివిడిగా నొలుగుభాగాలు గౌ (పచురించ 

టం జరుగుతున్నది ఇప్పుడీ [గంథం మొదటి భాగం. దీనిని (క్రి పాణ్యం పార్ధసార థిళర్మ 

గారు మూల [గంథం నుంచి అనువదింఛారు. ఆప్టాంగసం(గ్రవాం అనువాదం మొదటి 



iv 

అధ్యాయం నుంచి పదకొండో అధ్యాయం వరకు ఈ భాగంలో ఇందుకృుత వ్యాఖ్యా 

సహితంగా శేర్చటం జరిగింది. తక్కిన భాగాలుగా కూడా వెలువడినవి. 

ఈ [గంథం ఆయుశ్వేద విద్యార్థులకు చాల ఉపయోగ కారి. ఈ ము దణలకు ఏవైనా 

లోపాలుంశు సహృదయతతో వాటిని మా దృష్టికి తీసుకొని వచ్తే మలి ము[దణంలో 

వాటిని సవరించగలమని మనవి, 



కఠిక 

కరకిసలయనంగి యన్య కీంయూష కుంఫః 

పర మమలవధూనాం భూయసే మంగళాయ, 

సఖలు నిఖిల దుగ్గాంభోధి రత్నషు రత్నం 

వారతు దురిత రాశీ రాశు ధన్వంతరి ర్వః 

(శ్రీమదఖల (పపంచము యొక్క సృష్టి స్థితి సంహారములకు కారణభూతుడైన వర 

మేళ్వరునిచే సృృజియింపబడిన యెల్ల జీవరానులలో జీవుడు మానవజన్మ మెత్తుట పురా 

కృతనుకృత విశేషము. అట్టి మానవ జన్మమునకు ధర్మార్థ కామ మోవమముల సాధనయే 

"ధ్యేయము. తత్సముపార్దనమున క శరీరమును కడు జాగరూకతతోడ కాపాడుకొనుట 

విధాయకము, అట్టి శరీర రక్షణోపాయంబులను, రోగనివృ త్తి సాధనంబులను "దెలియ 

"జయుటకై పరోపకారపారీణులగు [పాచీనబుషులు ““ఆయు శ్వేనము”ను మనకు (పనా 

ధించి యున్నారు. 

ఆయుర్వేద శా(న్ర్ర సాహిత్యమున (ప్రామాణికములగు [గ ంథముల వేకములున్నను, 

[పధానముగా చరక, సు కుత, వాగ్భట క్భత సంహితలు “బృహ[తయీ” శేరున 

[పామాణిక [గంథములుగా మన్నన వడసినవి. ఇందు చరక, నుకుత సంహితలు ఆకర 

|గంథములు. సనాత నధర్మమునకు "వేదములు ఎట్లో, అట్టు ఆయుర్వేద శాన్రమునకు 

ఇవి స్వతః [పామాణిక ములు. వాగ్భట (వృద్ధ, లఘు) కత అష్టాజ సం|గవా, 

అష్టాజహృదయ సంహితలు |పకరణ (గ్రంథములు. = పరతః |పామాణి 

కములు. ఆకర[గంథములు స్వతః |పామాణి కములైనస్పటికీ, అందు విషయ 

మచేక స్టలములయందు వికీర్ణముగా నుండి, శైలి జటిలముగా నుండుటచే విషయము 

సులభ[గాహ్యము కాదు. అదియుగాక చరకము  కాయచికిత్చా [వధానము 

గాను సు[కుతముళల్య తన్త్శ పథానముగాను రచింపబడుటచే, ఆష్టాజములన్ని టికిని 

సమాన |వతిస.త్తిగల (గంథరచన కాలేదనే భావము కలుగును, వాగ్భుటుడు తన అప్మాజ్ల 

సం[గహ (గంథ నిర్భాణమున కే గల కారణము నివ్విధముగా చెప్పుకొ నెను, 

శేపామేశై.క మవ్యాపి సమస్త వ్యాధి సాధనే! 
(పతితన్తా? ఖియోగే తు పురుమోయుష సంక్షయః॥ 

థ వత్యధ్యయ నేనెవ యస్మాత్ (ప్రోక్తః పునః పునః । 

తన్తికారైః స పార్థః క్వచిత్ కృచిద్విశషతః 

కేఒర్గ _పత్యాయనపరా వచ నే యచ్చనాద్భతాః॥ 

సర్వ తన్తాంణ్యతః పాయః నంహృత్యాష్టా జ్ఞ సం(గ్రవాః! 

అస్థాన విస్తరామేప పునరుక్తాది వర్జితః॥ 
“4 



vi 

హేతు లింగొవధ న్మ్యన్ల త్రయమా।[త' నిబన్షనః। 
ధి ధి 

వినిగూఢార్హ తత్వానాం (పడేశానాం [వకాళకః॥ 

స్వాన్య తం[త విరోభానాం భూయిష్టం వినివ ర్తకః। 

యుగానురూప సందర్భో విభాగేన కరిష్యే Il 

--నం[గవా. నూ, స్త అ. (1) 

యుగానురూప సందర్భంగా, నితో్టపయోగార్గంగా, సుబోధకర ౦గా నుండు 

నట్టు అష్ట్ధంగాయు ర్వేదమును సంగృహేతము కావించితినని వాగ్భటుడు చెప్పుకొ నెను, 

ఆ యుగ మెట్టిది?! ఆ కాలపు పరిస్థితు లెవి? మొదలగు విషయములను కొద్దిగా వరి 

శీలించిన, ఈ [గ్రంథరచనకు గల పృష్టభూమి మనకర్ణము కాగలదు. కీ. వూ. 800 

శతాబ్దానము వరకు అగ్నివేళ, న్యుకుత, భేల, కాళ్యప సంహితలు తమతమ యథా లిలో 

(వచారమున నుంజెడివి. _వెదికధర్శ్మము బహుళ వచారములో నుండెను. తదుపరి 

బుద్ద భగ వానుని జననము (క. పూ, 624) మొదలు డ్రీస్తు శ కారంభము దనుక ఆయుశే 

దమున చెప్పుకోదగ్గ రచనలేవీ కావించబడలేదు. బౌద్ద ధర్భ్శపచార (ప్రభావమున వైదిక 

ధర్మము, సాహిత్యము అడుగంటిన కాలము. రమారమి నాలుగు శశాబ్బులలో తతీమ్మా 

వైదిక వాజ్మయము ఖఇలమందిన స్తే ఆయుర్వేద వాజ్బయముకూడ వాల భాగము ఖలము 

చెందినది. _ 

కుషానరాజు కనిష్కుని కాలమున (క్రీస్తు శ. 78-102) ఆతని ఆదరమున ఆయన 

ఆస్థాన వైద్యుడు చరకుడు అగ్ని వేళ తనమును (వతి సంన్కరించి చరకనంహిత పేరున 
ఆర్ష ఆయుర్వేద సాహిత్యమును పునరుద్దరించెను. అదే విధముగా దకిణాపథమున 

యజ్ఞ క్రీశాతకర్ణి ఆదరమున బద్చాచార్య నాగార్జునుడు ను[శుతనంహితను (వతిసంస్క 

రించేను. అశ్వఘోషుడు తన బుర్ధచరితలో ఆ|శేయుని (పళంసించెను. ఇదంతా చూడగా 

చెదికవరమగు శాస్త్రముల మీద [క్రమేపీ శ్రద్ధ కలుగుట మొవలయినదని యనుకొన 
వచ్చును. ఈ కాలములో (క్రమేపీ వైదిక వాజ్మయ ఉద్దరణతో పాటు జౌర్దవాజ్మయము 
కూడ (ప్రాకృతము విడనాడి సంస్కృతము నాధారము చేసుకొనడము (ప్రారంభమయి 
ఉభయ ధర్మముల మధ్య, ఉభయ సాహిత్మముల మధ్య పరస్పర సవానము మొదలయి 
నది. |కీ. శ. 2వ శతాబ్ది నుండి బౌద్ద ధర్మీయులు కూడ (_పాకృతము విడనాడి సంస్కృ 
తమును వాడజొచ్చిరి. ఆచార్య నాగార్జునుడు, ఆర్యదేవుడు తమతమ |గం౭థములను నం 
స్క్బృుతమున నే రచించిరి. ఆచార్య నాగార్జునుని నువ్యాళ్లేఖ అటు బౌద్దధర్మములయందును 
ఇటు జౌ స్టతర ధర్మీయు ల యందుకూడా (పచారముచెంది మన్ననపడసినది. ఆకాలమున 

సంస్కృత భాషయందు ర చింపబడిన దివ్యావ దానముకూడా చాలా (పపిద్ధి చెందినది. ఇందు 
జొషధములను [పయోగ (ష(క్రియలచ్వారా పరీతించుట, నక[తాయు ర్వేదము, శస్త్ర 
(ప[కియ ద్వారా రొ గనిదానము మొదలగు విషయములు (పవేశ వెట్టజడినవి. కాలానుగుణ 

TE ననగ. త్యం. వ శ్రి గా న పుశాణములు, థర్మసూ[త్రములు, గృచ్య్యాసూ [త్ర ముల పభావము, 

మొదలగు మార్ఫులు|పారంభమయి గుప్తకాలమునాటికి (|క్రీ.శ, శ్వ శతాబ్ది) సకలకాస్త్ర 
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ములు,కళలు,సాహిత్యముల ఉద్ధరణోద మము పరా కావ్య చెందినది. పాటలీవు[తమున ఆర్య 

భటుడు(|క్రీ.ళ. 476) వరావామిహిరుల (క్రీ.శ .5(5-587)వల్ల జ్యోతిశ్ళాన్ర్రృమువృద్ధి చెంది 

నది. ఈ శాస్ర [వఖావమితర శాస్త్రములమీద (బసరించినది.గుప్తకాలము స్వర్షయుగము 

ధనధాన్య భోగభాగ్యములకు కొదువలేదు. ఆటు ఒక వైపు ధర్మచింతన, ముముకువులు 

కావ లెననెడితృవ్మ; మత, పురాణ, ధర్మనూ[(త్రముల (పచారమెంత మెండుగానుండెనో 

ఇటు కళాపిపాస, సాహిత్యతృ్ళష్ణ, భోగలాలనత్వమం తే పరాకాష్టనొందినది. అనగా ఈ 
కాలమున త్యాగ, భోగచింతకులు సరిసమాన పతిపత్తిలోనేయుండిరి. భోగముతోపాటు 

రోగములుకూడా వెనువెంటనే యుండునుక దా! 

ఇటువంటి యుగ సంధి యన తగిన కాలమున వాగ్భటా చార్యులు ఆర్ష వైద్య వాజి 

యమును, కాలానుగుణ్యముగా నుద్దరించుట కుద్యుక్తుడగుట సమంజసమే. [ప్రాచీన ఆర్ష 

ఆకర (గ్రన్ఫములు, ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఉపయు క్షముగా నుండన ందున, అషాజ్లాయు 

ర్వేదమును తన సం(గ్రహమున (వకరణవిధానమున పొందుపరచెను. - వాగ్భృటుడు 

బౌద్ధ ధర్మీయుడయ్యును, తనకు ఆనువ౦ళికముగా లభ్యమయిన వై_దికధర్శ్మబద్దమగు 

ఆయు ర్వేదమును సం[గపహామున పొందుపరచెను. యుగానురూప సందర్భ మనుటకు 

దృష్టాంతము లెన్నోయున్నను, సకలధర్మముల మధ్య సమన్వయాత్మకముగా ఈయన 

[గంథమును రచించెననుటకొక్ష దృష్టాంతమిట్లు కాననగును, అష్టాజి నం[గహ సూత్రస్థాన 

మున వమన విరేచనవిధి యధ్యాయమంద. వమన విధియందిట్లు నూ ని'ర్ణేళము కావింప 

బడెను. 

“నక్షత తిధికరణ ముహూర్రోదయే 
(పళస్తే యథా వ్యాధి దోషదూషోారది విహిళామౌవధ 

మా[తాం మధు నె న వయు క్రాం సుఖోష్తాం 

బావ్మాణ [పయుక్తాభిరాశీర్భి రథిమం టత్రితామ్। 

పునశ్చ 

_బహ్మా దజాశ్విరు(బేన్ష భూ చన్దా)ఏర్కానిలానలా:; 

బుషయః సౌషధిగామా భూతనంఘాళ్ళ పాంతువః॥ 

రసాయన మివర్తీ ణా మమరాణామి వామృతమ్। 

సుర్రీవోత్తమ నాగానాం భేపజ్య మిదమన్తు శే॥ 

నమో భగవతే భేషజ్యగుర వే వైడూర్య ప్రభరాజాయ 

త థాగతాయార్హ తే సమ్యక్ సంబుద్వాయ I 

తద్య థా --- 

ఓం ఖై ష జ్యా ఖై మజ్యే మవో జై పజ థె షజ్యసముద్ద శేస్వావో, 

ఇ త్యేవమభీమ_న్య్య ఉదబ్యుఖంవా (ప్రాజ్ముఖమాతురం పాయయేత్ | 
అ. సం. నూ. అ. 2? 
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అష్టాజ్ల సం[గవామున విషయవస్తువు ఆరు స్తానములయందు ఒకవంద యాభయ్యి 
ళో ౮ జాజి 

ఆధ్యాయములుగా రూపొందించ బడినది. 

(1) స్యూతస్థానము £0 అధ్యాయములు 
(2) శారీర సానము 12 అధ్యాయములు: 

(గ 

(8) నిదానస్థానము 16 అధ్యాయములు. 

(4) చికిశ్వాస్తానము 24 అధ్యాయములు. 
థి 

(5) కల్పసానము 8 అధ్యాయములు, 
థి 

(8) ఉత్తర స్థానము 50 అధ్యాయములు. 

మొత్తము 150 అధ్యాయములు, 

అమ్రైజ్షసం[గహ సూత స్థానమునందు విషయము ఈకింది విధముగా వింగడింప 

బడినది. 

1-2 అధ్యాయములు ఆయుష్కామీయము, శిమ్యోపసనయనీయము. 

4 నుండి 11 ఆ ఛ్యాయములు స్వస్థవృ త్త ము. 

12 నుండి 18 అధ్యాయములు ద్రవ్యగుణము. 

19 నుండి 20 అ ఛ్యాయములు దోష ధాతుమలవిజ్ఞానము. 

21 నుండి 22 అధ్యాయములు రోగ విజ్ఞానము. 

28 నుండి 40 ఆధ్యాయములు వజ్వ్బాక ర్మాది చికిత్సావిశేషాలు. 

స్వస్థవృత్త ముక దినచ ర్యా బుకుచ ర్యా విషయముక చాలా నుస్పష్టమగు నూ[త 

ములు మనకు |పసాదింవబడినవి- ఇవి బౌద్ద, ఆర్ష సాం! పదాయముల సమ్మేళనము 

వలన నిష్పన్న మయినవని నాయఖి[పాయము. అన్నరజాూ విధి య ధా్యయమునందలి 
విషయములను రచించుటలో తనకు వూర్వవరి అగు కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రము నాధారము 
చేసుకొనెననవచ్చును. విషాన్న పరీక్ష విషకన్యలగురించి కౌటిల్యుని అర్జశాన్హ్రమున 
సవిన్నరముగా వివరింపబడియున్న వి. వాగ్భటునిచే పెర్కానబడిన సర్వార్థ సీద్దాంజనము 
బాణభట్టుశే (కీ శ+ 7వ శ కాలి) వార్ష చరితము, కాదంబరియందు లేఖతము కావింవ 
బడినవి. దోషబదూప సమ్మూర్భున విషయములో _వత్యేక ధాతువులందు (పళ్యక 
దోషము లా|(శ్రయము చెందుటను చాగ్భటుడు |పతిపాదించెను. అస్థిధాతువునందు చాత ము, రక్తమునందు పిత్తముల స్ట్థానసంశయమును సూచించెను. = 

ఈయన స్వయముగా ఆనుభవజ్జుడగు వెద్యుడుకూడా. గుగులు రసాయన వ 
గి 'దరవ్యమగుటయేెకాక అధిక సేవన వలన బ్యాది దోషములు కలుగునని [ప పథమముగా 

యౌయ క చెచె ము: వి ఇ ° 

ఎ న్ ధము శా ర కపిత్త మున...వాసా, ఛరికిలాజ[పయోగము, 3 
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తిమిరమున- త్రిఫలా, _పమేహమున వారి(చా, పాజ్టుకోగమున.అ ఇకోరజము, గుల 
మున-లకునము, కానమున-కణ్జకారీ మొదలగు జొవధముల ఉపయోగాన్నీయన తెలిపెను. 

జౌపధవగ్గీకర ణాన్ని ఈయన విసారపూర్వుకముగా నిశ్చేఫించెను. ఇదేవిధంగా రోగ 
వర్గీకరణముకూడ విస్తారము, నుస్పష్టము కావించెను. రోగ పరీతావిధానమున ఆపో 
పరేశము, (_పత్యవము, (పళ్న, అనుమానము అని నాలుగు సాధనములను చూెను. 

ఆషా జ నం[గహముమీద వ్యాఖా్యానకర్న ఇందు. ఈయన వ్యాఖ్యానము శక్లిలేజ్ల 
వ్యాఖ్య. ఈయనక న్నా ముందు సం[గవాముమీద అనేకులు అనేక వా 

రచించియుండిరనీ, కాని అవి దురవగాహాకరము, దుర్య్య్వాఖ్య భూయివ 
© టచే తాను సుస్పష్టమయిన వ్యాఖ్యను రచించినట్టు చెప్పుకొ నెను. 

ఫఖ్య్యానములు; 

ముగా నుండు 

నుర్వ్రాఖ్యా వీషసువ న్య వావాటస్యాన్మదు క యః 
సను సంవిత్తి దాయిన్యః సదాగమ పరిమ్మృతా; 

—అ నం, నూ 1/1 

ఈయన [కీళ. 11వ శ తాబ్రి వాడని డా. పి.కె. గో డేగాథి 

(గంథకర్త వాగ్ళటుడు. 

యభిప్రాయము. 

సంస్కృత సాహిత్యమున ఆనేక వాగ్భటుల వేర్లు మనకు లభ్యమగుచున్నవి. 

(1) వాగ్భటుడు వృద్ద వాగ్భటుని పితామహుడు. 

(2) వాగ్భటుడు (వృద్ద అమాజ సం[గవా రచయిత. 

(3) వాగ్భటుడు (మధ్య) సిశ్చలకరుని రత్న! పభా వ్యాఖ్యానమందలి ఉద్ద్భ 
తముల ద్వారా కెలియబడిన వాడు. 

(1) వాగ్భుటుడు (లఘు) వృద్ద వాగ్భటుని మనుమడు, అష్టా జ్లహృదయక ర 
వమనకల్పము, వాగ్భృటీయముల రచయిత .. 

(ల) రసవాగృటుడు రసరత్న సముచ్చయక ర: 

(6)  వాూాటుడు చికిశ్సాకలిక కర్వయగు తీసటునితండి. 
(7), వాగ్భటుడు వాగ్భటనిఘణ్లుకర * 
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(8) వాగ్భటుడు మాల వేన్గుని మంత్రి, జీవేశ్వరుని తం|డి, కవికల్ను 
లతాకారుడు. 

(9) వాగృటుడు నేమికుమారపు[తుడు, జినధర్మీ యుడు, ఛన్గోఒను 
- శాసన కావ్యానుకాసనాది (గంథకర . 

(10) వాగ్భటుడు నేమినిర్వాణ కావ్యకర. 



{ సోవుప।తుడు,  జినధర్శియుడు, జయసింహుని 
11) వాగ్భుటుడు పు గ \ 

అమాత్యుడు, వాగ్భటాలంకారము, శృంగార ల 

కాది (గ్రంథకర్త, 
(12) వాగ్భటుడు లఘుజాతకకర్శ. 

(13) వాగ్భటుడు (పాక్ళత పిజ్జలసూ|త్రకర. 

ఆయు ర్యేదకే[తమున మనకు నలుగురు వాగ్భుటులు లభ్యమగుచున్నారు. 

(గ) వృద్దవాగ్శటుడు అమాజ సం|[గవాకర్శ. 

(2) మధ్య వాగ్భటుడు నిశ్చలకరుని రత్న _పభావ్యాఖ్యయందలి ఉద్దృత 

ములద్యారా "తలియబడిన వాడు. 

{8) లఘు వాగ్భటుడు అష్టా హృదయక ర్మ. 

14  రసవాగ్భృటుడు రసరత్నసముచ్చయకర్శ. 

అ పొజ్గ సం[గవాకర్త పేరు, అష్టాజ్ల హృదయకర్శ చేరు రెండును వాగ్భటులే. 

వృద్ద వాగ్భటుని తం|డిచేరు సంహగుప్తుడు. లఘు వాగ్భటుని తండి పేరుకూడా సింహ 

గువ్లుడే. ఆకాలమున తాత వేరు మనుమనికి పెట్టుకొను సాం పదాయముండెనుకాబోలు 

మన ఆం|ధ చేశమునకూడా యిట్టి సాం[ప చదాయమచ్చటచ్చట కలదు. 

వాగ్భటుని వంశావళి 

వాగ్భుటుడు 

సింహాగుపు డు 

వాగ్భటుడు (వృద్ధ) అపాజ్ఞసం[గవా రచయిత. 

సింవాగపుడు 

| 
వాగ్ళటుడు (లఘు) ఆప్లాజ్ల హృదయక ర్త. 

వాగ్భటుడు ఆయుర్వేదశా(న్ర్రమును తన తం|డ్రివద్ద నభ్యసించెను, ధరోపదేళశమును 
'జ్యాదగురువగు అవలోకికేశ్వరుని వద్ద పొందెను. వృద్దవాగ్భటుని కాలము చావ్యాభ్య 
న్నర (ప్రమాణములాధారముగా శ్రీశ. 400 ను-డి 600.5 మధ్యగా ఆచార్య (శీపియ 

[వతశర్మగారు నిర్ణయించిరి, 

ఉత్తేరాపధమున చరక, సుశ్రుత సంహితలు బహుళ |పచారముననున్న శే, దక్షిణ 
ల | లా 

నముతర భా అష్టాజ్లసం[గహ, అష్టా జ్ఞ హృదయములు అధికమగు మన్నన పొందినవి. 
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అమాజ హృదయమును తెలుగు టీకతో (శ్రీ వావిళ్ల వారు (పచురించియుండిరి. కాని 

అషహ్టైజ్ఞసం[గ్రవాము. తెలుగు టీకతో ఇంతవరకు (ప్రచుకింపబడలేదు. ఇటువంటి ఉత్తమ 

సాహిత్యము తెలుగు చదువరులకు, వైద్యులకు లభ్యము కాకుండుట ఒక పెద్ద లోపముగా 
నుండినది. ఇటీవల ఛారతీయ చికిత్సా శేస్తీయ 'పరిషత్తువారు అఖిలభారత స్థాయిలో 

ఆయుర్వేద వట్టథ[దుల డి[గీకోర్సున 3 పాఠ్య[పణాశికను రూపొందించినారు. అందు 

[పథమసంవత్సరవు పాఠ్య భాగ మున అప్పాజ్ఞ్లసం గ హము పాఠ్యపుస్త కముగా నిర్ధేశింప 

బడినది, 

ఈ రెండు కారణములను పురస్కరించుకొని తెలుగున శశిలేఖాఖ$ వ్యాఖ్యానస పా 

తమగు అష్టాబ్గసం గవాముమీద టీక [పచురించవలసిన ఆవశ్యకతను, నేను, ఆంధ్ర|ప్రచెక్ 

భారతీయ చికిత్సా విభాగ ని'ర్రేశకులు, (శ్రీ బి.ఎల్, నరసింహులుగారి దృష్టికి తెచ్చిత్ని. 

వారు సహృదయముతో యీసనసూచనను |గహించుటయేగాక, చాల [శద్దవహించి ఈ 

(గంథమును ళళిలేఖ వ్యాఖ్యతోసవో అనువాదముచేసి ముదించుటకైె తెలుగు అకాడమి 

వారితో సనం|పడించిరి. తెలుగు అకాడ మీవారు ఈ|గంథమును తెలుగున (పచురించుటకు 

చాలా ఉత్సాపాముచూపిరి. అప్పటి తెలుగుఅకాడమీ డ్రై రెక్టరుగారు (శ్రీ పి.ఎస్ ఆర్ . 
అప్పారాపుగారు, తదనన్తరము ఇప్పటి డైరెక్టర్ (శ్రీ ఎన్. వెంకటస్వామిగారు ఈ 

కార్యము నిర్విఘ్నముగా జకుగుటకై ఎంతయో దోొహగమొనర్చిరి. ఈ _పయత్నము 

మొదలయినప్పటినుండి [గంధ(ప్రచురణవర ఇప్పటికప్పుడు, "గౌరవనీయులు, భారతీయ 

చికిత్సా విధానామాత్యులు (శ్రీ) టి. హయగ[గీవాచారిగారు అను వావకులకు, (పోదృల 

మిచ్చుటయెకాక , ఈ విషయమై చాలా కుతూహలము, ఉత్సాహము కనబరిచిరి. 

ఈ |గంభము కేవలమను వాద మేకాక తెలుగు లిపిలో మూలళ్లోకము, దండా 

న్వయ [కమమున _సతిపదార్థ్యము, తాత్పర్యము, శశి లఖ వ్యాఖ్యాన మందలి సొరాంశము, 

వి శష వ్యాఖ్య. ఇతర[గంథములతో సమన్వయము, విశిష్టపదములకు నిర్వచనములు, బశ 

షార్గములతో రూపొందించబడినది. ఇందుమూలమున విడ్యార్గులకు, వైద్యులకు విష 

యము సులభ (గాహ్యముగానుండును. తెలుగు అను వాదకర్తలు, వ్యాఖా్యావరచయితలు 

నలుగురూ ఆయు ర్వేదశా న్ర్రృమునను, సంస్కూతముననూ నిష్టాతులు, (పా ధ్యాపకత్వ 

మున అనేక సంవత్సరముల అనుభవము గడించినవారు* 

నలుగురిచే వ్యాఖ్యానము రచింపచేయుటవలన (గ్రంథమున కొద్దిగా శైలి వైవి 

ధ్యము కనుపించు నవకాళముకలదు, ఇది సహజము. కాని సాధ్యమయినంతవరకిది సరి 

దిద్ద బడినది. వారివారి పత్యేక రచనాశెలి, భాషాశెలి అందములోపించి, చారివా౨ 

అభిప్రాయ, పకటన యందలి స్వేచ్చకు భంగము వాటిల్ల గలదనెడిశంకచే అధికమగు సవ 

రణ చేయలేదు. ఇటువంటి ఉత్తమ (పొచీనసాహిత్యమును, శాస్త్రగంథమును భాషాంత - 

శీకరణము గావించుటయందు కల సాధక బాధక ములు విజ్ఞులైన విద్య ద్వెద్యులకు విదితమే. 

కావున వైద్యశేఖరులు ఈ అనువాద (గంథమందలి గుణములను (గ్రహించి దోవములున్న 



వచ 11 

సవ్చావయముతో తెలిపిన ఉత్తరోత్తర ముడణలయందా లోపములను నరిదిర్దుకొన యవ 

శాళముండును. ఈ |పచురణమును ఆంధధదెళ _వైద్యశేఖరులు సాదరాభిమానములతో 

స్వీకరించగలరని ఆభించుచున్నాను. 

సద్ధార్థి సంవత్సరము- వైశాఖ శుద్దవూర్ణిమ వైద్య ఇటికాల సంజీవరావు 
(శకస సం: 190i. (కీ. శ, 1979) [పధానాచార్యుడు 

హైదరాబాదు. (పభుత్వ ఆయుర్వేద కళాశాల 
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అప్టాంగసంగహ వ్యాఖ్యానము 

పథమాధ్యాయము 

అవతరణీర 

అష్టాంగ సం[గహమము [గంథమును చేయబూనిన “| గంథక _ర్హయగు 

వాగ్భటాచార్యుడు ఈ (గ్రంథము అడ్డంకులు లేకుండ. నిర్విఘ్నముగ పూర్తి 

యగుటకు శిష్మ్యులకది ఉప దళార్హ్ల మగుటకు ఫూ దారము నసుసరించి “రాగాబది 

రోగా అు తన ఇష్ట దెవళతానమసా్కారాత్మక మగు మంగళా చరణముసు 

చేయుచున్నాడు. 

మంగళము 

మూలము : రాగాదిరోగాః సవాజాస్సమూలాః 

'యొచాఒషున ర్వే జగతో ఒప్యపాస్తాః 

 తమేక వైద్యం శిరసానమామి 

వై చ్యాగమజ్ఞాం శ్చ వితామవోదీన్. 

(వతిపవార్హము : సపహాజూఃహనహజముల న; శాగాదిరోగాః= కామ 

(కోఛాదిరోగములు; నశ్వేహఅన్నియు; సమూలాః - సమూలముగా; ఆకుడా - 

త్రషరగా; 'యొన =ఎవనిచెత ; జగతో ౬పి=జగత్తునుండి; అపాసాః=ా తొలగింపు 

బడినవో; తండాలఅట్లి;  పకవై ద్యృమడాపకి క వై ద్యుజ్ణ (ఒకే వె ద్వుణి'; 
ట్ర a__ ర__ (=I ౯9 ర్న __-_ అవా 

చ=ామరియు; వై ద్యాగమజ్డాన్ =వై ద్యశా(స్త్రనిషాతులగు; పితామహా 
టా నా ల ఫా ౬ - 

దిస్ =| బహ్మోదులనుగూ డ; ఫరసా డాశిరస్సుతో; ననూమిడానమస్మరించు 

చున్నాను. 

ఖావార్టము : మానసిక శారీరక సంబంధములై న నిచానాదులతోకూడీ 

యున్న నిజాగంతుకరూపమైన ౯- మకొధలో భ మోవామద మాత్సర్య యుక్త 

సెన సమ నరోగములను నత్వరముగ, సమూలనుగ తొలగించు ఆదివై ద్యుసిక 

సమస్త వైద్యశాస్త్ర పారంగతులు, (పవ ర్తకులునై న |బహ్మోదులకు గూడ నమ 

వరించు చున్నాను. 

_ ళళిలేఖ : _ రాగాదులన్న ప్పుడు అదిశబ్బముచేత చ్వేపాదులు (గ్రహింప 

బడును. సహాజములనగా  పుట్టుకనుండ పుచుషునితో కూడి యుండునపి. 

నమూలమనగా రాగాదులకు కారణమగు అజ్ఞానముతో కూడిన _ అధి నిర్ధముం. 



) అష్టాంగ సంగహ వ్యాఖ్యానము 

వక వె వైర్యుడగుటలో ఇట్టి గుణములు కల వై వై ద్యేతరుడు లేనందున అని 

భావము 

ఇతర వె వై ద్యులు సహాజళ్వాది అనాధ్య లక్షణములుగల రోగములను 

నిర్మూలించుటకు అనమర్ధులు. 

బిళేవవ్యాల్యం: (పతి (గంథశారుడును | గంఛారంభమున నర్వవిఘ్నము 
లను పార |దోలుటకు |గంథరచన నిర్విఘ్నముగ కొనసాగుటకు మంగళాచర 
ణమును చేయుట పరిపాటి. “మంగళా దిని మంగళమధ్యాని మంగళాంతానిచ 

శాస్తా ఇణి పథం ఆ వీర పురుషకాణ్యా యుమ్మ త్చురువకాణిచ భవంతి" అను 

వచన (వకారము మంగళము ఆదిమధ్యాంతములయందు చేయుట ముఖ్యము. 

ఈ [గంథకారుడు. ఆదియందు మంగళా చరణమును చేసెను, 

బిళివ్షవద్ నిల్శోరిబోనోయు : ,- రాగ వాశుద్ధన్యచెతనః రజ_న్తమోభ్యాం 

రంజనం రోగం రుంజతీ తి రోగా; శరీరమున ఏ మనస్సును. బాధించునవిరోగములు. 

సహాజాతాః _ సహాజాః జన్మనః వభ్ళతిశరిరిణా.. సంగతాః అని అర్హము. 

బి లే షవ్యాఖ్యా: రాగ యని |పారంభించుటచేత, రాగాదులు మనస్సును "అశ 
యించి ఉండుటచేత మనస్సును తపింప జేయునేగాని శరీరమును తపింపజేయవు. 

ఈ రాగాదులు రోగములని ఎట్లు ఇచెప్పవచ్చుననెడి నందేహము. కలుగును. 
ఆధారమగు తవ్హమైన కటహాదులచేత ఆభేయమెన ఘృతాదుల కెట్లు తాపము 
కలుగునో అశు శరీరము, మనన్సు' ఆధాశా ధేయములుగా నుండుటవలన 
ఏ ఒకదానికి తాపము కలిగినను మరియొక దానికి తాపము కలుగును, కావుననే 

శరీరమును, మనన్సుకు జాధించునట్టి రాగాదులు రోగములని చెప్పబడినవి. 

మరియు ఈ తం| తమునకు విషయ ప్రయోజన సంబంధాదు. మట్టున్న వి. 

ఈ తం (తమునకు “రాతు చమ కయ ముఖ్యపయో జనము. _తీస్యాంధము 

(చాతుస్కంధము, లింగస్కంధము, జెషధస్కంధము ) విషయము. 
ఆయురారో గ్యమును కల్లి కలించుటకు, చదువుట, అర్ధమును 'తెలునుకొను ట, 

అనుష్టించుట వీటిక్టి సొధనమగుటవలన ఉపాయ ' ఉ దీయ రూప సంబంధము. 

హితాహార విహారాదులచేత ఆయుర్వ్భద్దిని కోరువారు అధికారులు 
కాగలరు, 

వ 

మూ॥ అభాత ఆయుష్మామీయం నొమా ధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యొమ: | 

ఇరివాస్మాఒ౬హురా[శేయాద యో మహర్షయః 

(వతి వదార్హము : అధడామంగళవాచకము; అతః హమంగళాచరణము 
తరువాత; ఆయుష్కామియం = ఆయుష్కా మీయమను; నామ వ౫సపపరకుగల; 

అధ్యాయం = అధ్యాయమును; వ్యాఖా్థస్య్రామః =వివరింపగలము .. ఇతిహాః = 

ఈ విధముగా; ఆ కయాదయః=ఆ (క్రేయుడు మున్నగు; 'మహార్ష యః 

మహార్థులు; అహుః స్మ = పలికిరి. 



భావారల్డ్ము : మంగళా చరణము తరువాత ఆయుపూూ మీయమను 

నధ్యాయమును వివరించుచున్నాను. 
౯ వ్యాఖ్య : ఆయుపష్కామీయమనగా ఆయుపూ్యూములకు హితమైనది. 

(ఆయుష్కా మేభ్యః హితః), లేదా ఈ అధ్యాయమునందు ఆయుషప్కామ 
శబ్లము కలదు కావున దీనికి ఆంయుపోమీయమను పేరు, ఇతిహ అను శెండు 

పదములు గతమును నూచించునవి. ఆ|కయాదయః అనునపుడు ఆది శబ్దముచే 

భరచద్వాజాదుల |గహింవ వలయును. మహార్ష యః అనుపదములో విశిష్టజ్ఞాన 

సంపన్నులై నందున వారికి మహచ్చబ్దముచే పూజ్యత్వము చెప్పబడినది. 
ఎ, వ్యాఖ్య : అధశ కిము మంగళ వాచకము. 

““ఓంకారశ్చాథ కబ్బళ్చచ్వా వేతి (బవ్మాణః పురా 

కంఠం భిత్వావిసర్యాతా తేనేమౌ మంగశి స్మృతా 

అను వచనమును బర్ట అథళద్రము మంగళకరమైనది. అతః అను శబ్దము మంగళ 

మైన తరువాత అను నర్ధమును తెలుపును. ఆయుః “పతి త్యాయుః" అను 

వ్యుత్పత్తిని బట్టి 
“రీరేందియ సత్వాత్మసంయోగో ధారి జీవితం 

నిత్యగశ్చాను బంధశ్చ పర్యాయైరాయుకుచ్య తే" 

అను శాస్త్ర [వకారవచనానుసారము గమన స్వభావముగ ఆయువు కోరునట్టి 
ఆయుష్కాముళై న మహర్షులచే మొదట  శెలిసికొనబడినందున ఆయుష్కా 
మీయ మనబడుచున్నది. వద అర్థ [ప్రయోజన ఆశకేప పరిహారాదులచే కూడు 

కొన్న ఈ అధ్యాయమును విసు లీక రిం చెదము అనుచున్నారు. (ఆయుః అను 

పదము, పతీత్యాయుః అనుపదార్థము చేతను, ధర్య్మార్గ సుఖసాధనం అను 

(ప్రయోజనము తోడను, వీవహింస మొదలగు ఆ షేపాదుల తోడను, యజ్ఞ యా 

గాది ఉదాహరణలతో కూడిన  పరిహారములతోడను కూడుకొన్న ది 

అధాధాయమనగా : పదసముదాయము, వాక్యము, కోన్ని వాక్యముల 

సంపుటీ |పకరణము, (ప్రకరణ సముదాయము అధ్యాయమగును. 

“ అధికృ త్యేయ మధ్యాయ నామ సంజ్ఞా[వ్రతిష్టితా 

అనువ చనముచేత అర్హగతి ననుసరించి యథ్యాయమని చెప్పబడినది. 

మూ॥ ఆయుూకామయమా నేన ధర్మార్ధ సుఖసాధనమ్ 

ఆయు న్వేదోపదెశేషు విభేయః పరమాదరః 

(పళివదార్థము : ధర్యాధార్థసుఖసాధనం = — ధర్మార్థ సుఖములకు సాధన 

భూత మెన; ఆయుః=ఆయుస్ఫును (దీర్హాయువును ); కామయమా నేనై 

కోరుచున్న వానిలేత; ఆయుశక్వేదో పడేశేషు= ఆయు క్యేదముయొక్క- ఉపచెశముల 



4 అష్టాంగ నంగ హ వ్యాఖ్యానము 

ఉత్కృప్ట్రమెన ఆదరము; వీధయఃడాచూపదగినది. 

ఖాచుయము : ధాం రార కామ మోొతములను చతుర్విధపురు బూర ములకు 

సాధనమెన దిరాయువును కోళువాడు ఆయు "ర్వేదోవచే దిశములసు అత్యాదర 

© థి 
భోగముల నూభవించుటకు మోవపావ్రీకి సాధన భూతములె న యజ్ఞ 

యూ గాది (క తువుల నాచరించుటకు ఆర్ గ్యము సర్వ(వాణులకు ఆవశ్యక మే 

యున్నది. ఆరొగ్యమువు యా వజవితము (జీవిత పర్యంతము) రతీంచుకొనుటుకం 

మార్గము ఆయుర్వెచమునందు ఉపదెశింపబకినది. మరియు (పతివునుముడు 

ఆరోగ్యమున సు రతంచుకొ. టకు, రోగరహితుడుగా నుండుటకు ఆయుర్వేదోవ 

'దెశములందు తా సకులు గలవాడై యుండవలమ[మ. మరియు (పకృతి 
అవవ 

దా టి 

9 కజానము, డు తారణ పు జూానవు 3 మునదలఅగు జ్హైనవంల 
+ ర్త టు క్షా 

వలన ఉపపత్తులతొ కరాడ ఆయు ర్యేదను నందలి నమ స్త విషయముల: ను "ఆలిపి' 

కొనుటకు పయత్నించువాడు చి కిత్సావిషంరుసు లలో ఎప్పుడు ప ల్ టువాటు 

పడడు. 

విజ్ఞానము, రసాయ 

fa వా న. న్న నభ ఇల న్న ది ళా స్త్రసులందు పాంత్యుం సంవాదెంచి 

కమం కా వనము యొకు. అగిగిగోగాం౪ వలుడు కోరా ళ్ ఆయు"ర్వెద యును నక అధితిబొధాచరగా (పచారసులకు (ప్రయత్నించ 

ఇ సు ఇరు రద స్తవము స ా స యావ వలి శ నః అ ఫక్ వ 0 రతం తేన రస విన సం|గవ లౌ 

అన 
రయువ్వూముచునల్న ఎది నమన యువా ఎలయందలి అభి పాయములు ఈ ఆయు 

"రర్రద వ్ (స్రుమ మునందు సమం దము నందలి అనర రర త్నన ఎఎలవల నిగూఢములై 

ఉన్ని. 

ఈ ;గంథశకారుడు వె భోకమువలన సంబంభధాది చతుషయమును గూడ 

తెలియ జేయుచున్నాడు. సంబంధము, వ యోజనను, అభిధానము, అభి 

"సయము వీటినే సంబంధ చతు ప్రంరుమందును. ఇచలు ఆయు న్వేదోప దేశము 

ఉవాయము, దానిద్వారా ఆయున్ఫుు పొందుట ఉపయము, ఆయువు 

దా్యరా చతు కుర్వ్జర్గ్షములసు కా కామ మూతను ఎల) సాధించుట పయో 

జనము. ఆయుర్వేద మభిభఇయము. ఈ 

అభి ధానను గానున్నది. 

తం (తము (అమహ్షైంగ సం|గవాము) 

మూ॥ ఆయు ర్వేదామృ్బత-ఎ సారం _బహ్మాబుధ్వాసనాతనమ్ 

దడాదజాయ సో౭క్స్విభార్టం న్ శత |క్ర తవే తతః. 

ధర్మార్థ కవు మోవాణాం విఘ్న కారిభి రామయెః 

నేము పిడ్యమా న సము పుదిన) రాల పునర్వనుమ్. 
wa) 

ధన్వంతరి భరద్వాజ నిమ్ కాశ్యప కళ్ళపాః 

మవోర్ణ యో మహాత్మాన వథాలంబాయ నాదయః. 
కోత [క్రతు మువాజగ్ము శర ణ్యమమళశ్వరమ్ 
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తానృమైవ సవా|ప్రాజో నిజనాదయ థాగమమ్. 

ఆయుషః పాలనం వేద ముపవేక మథర్వణః 

కాయచజాల గహోర్థ్య్వాంగ శల్యదం[షా జరావృమైః 

గతమహ్టాంగ తాం పుణ్యం బుబుఖేయం పితామవాః 

గృహిశ్వాశే తమామాయం ప కాశ చ పరస్పరమ్. 

ఆయయుర్మానువం లోకం ముదితాః పరమర్ష యః 

స్థిత్యర్థమాయు ర్వరన్యకేఒథ తన్హాణి చకిరె. 

కృళత్వా౬గ్ని వేశవోరీత భేళ మాండవ్య న్ముకుతాన్ 

కరా శాదీంశ్చ తచ్చిష్యాన్ (గావా యామానురాదృ తారిః 

న్వం స్వం తన్త%ం తత న్తేఒపి చ|క్రుస్తాని కృతానిచ 

గురూన్ సం[శావయామానున్సర్షి సంఘా ను మేథనః. 

తై_ః|పశసాని తాన్యేషాం (పతివ్తాంభువిలేఖి శే 

తేషామేవైక మ వ్యాపి సమస్త వ్యాధి సాధనే 

(వ తివదార్థము : సనాతనం = అనాది యైన (ఆద్యంతములు లేని); 

సార్యం అందరికి హితకరమైనట్టి;  ఆయుర్వేదామృతం=అమృతోపమాన 
మైన ఆయురషదమును; బుధ్యా=ై తెలిసికొని; దజాయడా దక్షు పజాపతి తికొరకు; 

అహ్మాడా|బహ్మ ఎం దదెెైైా రచ్చ ఎ. సడాఆదతముడు; అశ్విఖారం = 'అక్వినీదెవతల 

కొరకు; దదె=ఇచ్చెన; తౌదాఆ అ! సంచ నతలు: శత్ర్కకతవ; దవేందుని 

కొరకు; దదతుః=ఇచ్చిరి; తతః = తరుజాత; ధ ర్మార్ధకామ మోజాణాం హై 

ధర్మార్గకామ మాతములకు; పిఘ్ను కారిఫిః ఇ అడ్డంకులసుచెయుచున్న; 

ఆమయెః = = రోగములవేత; నొషు = | పజలు; పీడ్యమా సెషు సతు = 
అ 

బాధింపబడుచు ండగా; పునర్వనుం = పునర్వ్పసువును; పురస్కృత్య చ ముందిడు 

కొని; మహర్ణయః=భాగ్యవంతులు* పు; మహాత్మా: = పిజాానవంతు లునగు; 
ఇ 

ధన్వఎత6 భరద్వాజ వై కాశ్యప కశోంపాంక హై ధన్వంతరి, భరచాణజ, నిమి, 

కాశ్యప, కశ్యసులు; తథాామరియు; లంబాయసుడు  మొదలగువాయు; 

అమౌరేశ్యరండా అమరాధిపుడై న; శరణ్యం = శరణు పొందదగెన వాడై న; శత 

కతుం = దెషందుని; ఉపా త = సముపించిరి తాన ౨ అట్టు సమేపించిశ 

మహర్షులమ; దృష్ట్వాపవడాచూడగ స సె సహా సాన మష౭చాచేవేం! దుడు; ఆఅ యుష॥ఃమా 

అయుమ్యముమొక్క పాలనం చారక్షించునరయు; అథర్వణః అధర్వణవేదము 

యొక్క; ఉపవేదండాఉపవెదమును; “కాయ బాల గ్రహా జ్ఞ్య్వాంగ శల్యదంష్టా" 

జరావ్భ ప. పెం=-కాయ వాజీఠకరణములన ఎ వానిచెత; అభం గళా౨ = అహూం గత్వ 

మును రిఅంగముల.. కలిగియు ఎదుటను గతం -పొాందినదియు; స్పుణ్యం పపి[త 

మైనదియు; యం = ప నినివళాముహః = | బహ్మ;బుబు శే - తెలిసికొ సనో; వేదం 

అట్టి ఆయు ర్వదమును;య థాగమం శాస్త్రము నతి|క్రమించక; నిజగాద= పలి 

ను (ఉపదెశించె ము); తెడాఆ బుషులందరు; తం అట్టి; ఆమ్మా యం=ావేధ 
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ఏ ఒక్కుటికాడ సమ _స్తవ్యాధి నిర్మ్శూలనమున సమ గములుకాకున్నవి. 

తత లోఖ: ఆయుర్వేద గురుపరంపర విపు లీకరించబడినది. అమృతముతో 
సర్వర్లోగ్రమ్తులు వయించునటుల ఆయుక్వేదముచేతను సమన్తరోగ నిర్మూలన 
మునకు ఉపాయములు ఇెప్పబడినందున ఆయు ర్వేదమునకు అమృతముతో 
సామ్యము చెప్పబడినది. 

సార్వం అను పదమునకు సర్వులకు (అందరికి) హితమెనది అని అర్ధము. 

సనాతనమనగా వినాశనము లేనిది. 
మవార్థయః =-మహితబుద్ధిః యేషాం తే మహర్థయః. భాగ్యవంతులు 

అనగా తపసీంపదగలవారు అను నర్గ మిచట ద్యోతకమగుచున్నది. యథా 
గమమనగా శాస్త్రము నతి[కమించక యని అర్ధము. [బవ్మాఎట్లు ఆయుర్వేద 
శాస్త్రమును "తలీసికొనెనో వారి జ్ఞానమును అట్టిరే అని తెలుపుటకు “బుబు 

ఛధెయం పితామహా? అని మరల శిండవతూరి చెప్పబడినది. ధన్వంత ర్యాదులు 

చేనీవిధముగా శరిసికొన్నానని ఒకరితో నొకరు చెప్పికొనిరి. [పతి వ్యాధిని 

నిర్యూలించుటకు కావలసిన _ చికిత్సాపరికల్చనలు సంహిళా గంథములలో 

ఏ ఒకు (గంథమునందై నను సమ|గముగ లభీంచనందున సమస్త స్త తం|తముల 

యందలి విషయసంపుటిగా ఈ (గంథము (వాయబడనట్టు (గంథకారుని అఖి 

మతముగా తోచుచున్నది. 

మూ! పతి తం(్రాభియోగే తు పురుమాయుష సంకయః 

భవత్యధ్యయనేనై వ యస్మాత్ (పోక 'కః పునఃపునః 

' తం[తకారై సృవవార్థః క్వచిత్ కశ్చిద్వి శేషత ౪ 

కేఒర్థ్యవళత్యాయనపరా వచశే యచ్చనాద్భృతా:ః. 

(వతివదార్థ్మ : (పతి తంళాభియో7తు = పతితం, తముయొక్క- 

వీష యమునందై శే అధ్యయ సెనై వ= హఅధ్యయనముచెత నె; పురుషహైపురుషు ల 

యొక్క; ఆయుష = జీవిశముయొక్క; సంక్షయః = నాశనము; భవతి అగు 

చున్నది.యస్మాత్ =ఎందుకనగా;తం|తకాశై 1 హెతం[తకారులచేత; క్వచిత్ = 

ఒక్కొక తం|తమునందు; కళ్ళిత్ = ఒకొక విషయము; విశేషతః హవిశేష 

రూపమున; సపవాజఒర్థః ఆ యర్ధ మె; పునఃపునః =మరలమరల; |పోకఃడా 

చెప్పబడినది, "తేహఆ కం[తశారులు; యచ్చ=ఎందువల్లనై శ; అర్ధ (ప్రత్యయ 

పరాః అర్థమును తెలుపుటయంద ఆస క్రిగలవారో అందువలన; వచ నే 

మాటయందు; నాద్భృతాః ఆదరము లేనివారు. 

తౌళ్ళ్ర్మోంము: సమ _స్తతం|తములయందలి విషయములను సమ గముగా 

అధ్యయనము చేయుటకు మానవాళి జీవితము చాలదు. పాలన తం|తకారులు 

(పతి తం తమునందును చర్విత చర్వణముగా చెప్పిన అర్భమునే చెప్పుచు తంత 

రచనము సాగించిరి, మరియు ఒకొక్కచోట నిశషార్థములను గూడ తమ 



ఆషైంగ సంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

నుందు జొప్పించిరి. ఈ తం| తకానులు తాము చెప్పదలచఛిన 

అరమును 'నిరువముగా వివరించుటయంచడే ఆన క్రిగలవాసు కాని పునరుక్తి 
య Ee నాం . 

కలరోధి: "ల = నాదృళాః' తంతకారులు పివతుతార్థమును జూగుగ 

అర్థము నవగతము చేయించుటయందు నిష్టకలవారు. అందుకై మాటలను 
థి 

< అధికముగ ఉపయోగించెడివాకు. అర్ధగొరవమును కాపాడుటకొరకే బహు 
భాపిత్వము కలవారని భావము. 

మూ! సర్వతం((తాణ్యతః|ప్రాయః నంవ్భాత్యాష్టాఒంగ నం[గవాః 

అసాన వి సరాశపస పునరుకాది వర్ణిత ॥॥ 
థి న అలాని 

పాతు లింగౌషమధ స్మంధతయ మాత నిబంధన; 

వినీగూఢార్థ తత్త్వానాం (వదశానాం[పకాళక 8॥ 

_స్వాన్యత. (త్ర విరోధానా౦ భూయిస్థం వినివ ర్రక 

యుగానురూప సరో విభాగేన కరిష్యలే॥ 

(వళవదార్గమ, అతః = ఇందువలన; ('పాయః = తరచుగా; నర 
తం తాణి=నమ న తం|తములకు; నంహ్మూత్య నం గహి”ంచి, అస్లాసగ అనం 
దర్భము;పి_స్తర = అతివీసారమ , ఆ షేవపనంగ*హానుు; పునరు_క్షడాసునరు క్రి; 
ఆంవర్జతః - మొదలగునవి లక్కు డునట్టుగను ; హేతు..నిబంధనః ద హేతున్స్క_ంధడా 
పాతుస్కంధము ;లిం గన్కంధ=లింగస్క ంధము; జొషధస్కంధవజొమధన్క ధమ. ; 
అను ; _(తయమా[తవాఈ మూడు స్కంధములు మా్యతమె; నిబంధన £=కూర్చ;' 
బ౧నట్టన్ని; ఒనిగూ ఢార్థ తత్వ్వానాంంగంఏరములై న అర్హముల త త్త్వవులుగలఅ; 
_వ చళానాం=సం దర్భ ములకు; _పకాళక $= పకా శక మెనదియు; స్వస్య తం శ్ర 
విర ్ ధానాం=తమయొక్క_ ఇతరులయొక్క  తం|తములయొక్క _ విరోధములను 
భూయిష్టం మిక్కిలి; వినివ ర్వకః ని వారించునదియు; యుగాను రూ పనందర్భః = 
ఈ యుగమువకు తగిన కొషయములుగ; అబ్బాంగ సం|గవా౭ఃడా అష్టాంగ సం|గ 
హము; విఖాగానడానరి యైన (పకరణ విభా గముచేత; కరిష్యు త చేయబడు 
చున్నది. 

తాత్ధృర్యంయమ :. సమస్త తం|తములనగు పరిళోధించి లింగ తయ విభా 
IEA గుద్ది, పునర కాప్ వర్ణనము, గరా ఢార్గ్ల|పశాళము, 

గంథకికోధవరిహారన్చు కలి ఈ యుగయునరకు తగినట్టుగా అష్టాంగవిభా గ 
నుత ఆవూంగ నం గవాపు చెయబడగలదు. 

కోలిలోథి : 'అస్థాన' మనగా ఒకచోట శవ్పతగిన డానిని వేశేచోట 
చెప్పుట. 'విసరము' అవసరము లేనిచోట విపులీకరణము. బుతు వర్ల నము 
నందు, దొషోవకమణమునందు, స్వన్థాతుకులకు హితమైనందున విపులీకరణ 
యుక్తము, అశ్వ గర్భావ కాంతి అంగ ప్రత్యంగ సిభాగనున్న చోట్ల సం తేవము 
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తగనదే. ఒకతూరి గుర్తు చేుబడిన విషయము మరల చెప్పుట పునరుక్తి. 
(సక్ళతి జ్ఞూపితస్య వస్తునః పునర్యచనం సును కి క రోగకారణములగు విధ్యా 

హార పిహారాదుల చెప్పునది చాతు తుస్క్రంధనుఎ. వ్యాధి పార్వరూవవ ఏంులను 

చెప్పునది లింగస్కంధము. రోగచికిత్సకె. కెన్సబడు చూర్ణ అహి క్వాథవ థ్యా 

దులు బెమథనస్కంధము. ఇచట సంపాప్తీ, ఉపళయము మున్నగువాటికి హాతు 
80గాది స్కంధమవముఎలయందు అంత ర్భావము చెప్పుకొనవలెను. ఆవశ్యకము 

అయిన విషయములు మా(త్రమ 1 చెప్ప బడునని “మాత శబ్దమున కర్ణము. 

సారా తళా త్యానాం (పజశానాం (పకా: శకః”, అన్య తం్రతములయందు 

మిక్కి నిగూఢముై. న అర్హత త్త్వము లవికలవో చాటియొక్కు |పకాశక మీ 

అష్టాంగ Bn ఎట్టులనగా షష్టక ధ్యాయములయొక్క గుణనులను 

శరా ను చరకముని “స్నెర్దో గురు పళ్ళ” అని (వారి, కానీ వాగ్భటుడు, 

రుక్రుకుడు, కస్త తెయుడు, ఖరనానుడు, వరాశకుడురు గుష స్పశ్చకు ముందు 

“అ కార పయోాగము” స చెసిరి. లఘముగుణము షన్ట్రక ధాన, మునకు శతునుచాహ 

రించిన గ్రంథకాకులందరు పక గొవకుగ నంగీకరించిరి. ఒక గంధమునందు 

వరన్నర ఏ పైర్ దోధము మరియు ఇతర (గంధము లతో టి రిరేదము ఇందు తొ గించ 

బడినది. చరకము నందొకచోట స్నేసాముయొక్ళ_ |పవిచారణ 24 విధముల 

చెప్పి అందే మరియొకచేట 64 వధములని చెపఎబడినది, ఈ పరస్పర విరోధము 

వస్తుతః లేదు. భజ్యాది రూవముగ నువంయు క్షమగు స్నెహమ రసభేదద్భష్టితో 

64 విధములుగా చెప్పబడి ది. దీనినే వాగ్భటుడు “యుకా౭వచారయతక్ 

స్నేవామ అని స్వతం[త విరొధపరిహార పూర్వకముగ చెప్పినాడు. ఇక పర 
తంత నిరోధమునకు ఉదావావణము - చరకుడు హొమాలయోత్సన్నములగు 

నదిజలములకు పధ్య త్వము ) వెప్పినాడు. కృష్ణా తయ నుకుతుడు గలగండాది 

రోగకారకములని =; -నినాకు ) ఈపిరోదముము బాగ్భటుడు శిలాతాడతము లై. 

రాపిడిపొందిన బలములు" పధ్య ములనింయు, నిలకడగల జలములు రోగళకారకము 

అనియు వివరించి పకిసారించినాడు. విశాగమనగా అర్జ్హ్మవపకరణ _శొభితము. 

యుగాను రూపమనగా ఈ కలింయుగమునందు చెప్పుటకు  ఇలిసికొను టకు 

(|గహించుటకు) ధారణ చెయుటకు అనువై నదని తాత్పర్యము. 

మూ॥ _ నిత్యుపయోగి నిర్చొధు సర్వా-గ వ్యాపి భావతః 

సంశ్బహీకం విశేషణయ।|శశాయ చికిత్సతమ్, 

(వతివదార్లము : యత = ఏ గంథమునందు; నిళ్యోపయోగి = అను 

దినము ఉపయోగపడునదియు:. దుర క్ధం మె బోధించుట 

భావతః = స్వభావముగా (తత్త్వముగా );కాయ చికిత్సితమ్ = కాయ చికిత్చాం 

గము; విశేషేణ = విశేషరూపమున; 'సంగ్భభాతం = నం్యగహింపబడినది. 

at Ee కు రివ నునదియు; 
అ). 

తౌత్ఫ్ 5 ము ; మరియు ఈ అష్టాంగ సం గహమునందు అష్టాంగ 
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వ్యాపకమై నిత్యుపయోగియె బోధించుటకు క్షి ప్ల మెనట్టిదియునగు కాయచికిళ్సా 
భాగము వెే*షరూవపముగా వర్ణింపబడినది. 

శళిలోఖు ; 'సర్వాంగవ్యార్టపి' అన్న పడు సర్వశబ్దముచే కాయాంగ 

మును విడిచి మిగిలిన వడు అంగములును (గహింపబడును. చాల చికిత్సయందు 

&ీరజనిత రోగములను చెప్పినపుడు “యథా స్వలింగాన్" అనియు ఊర్చ్వాంగ 
రోగ చికిత్సయందు “సర్వయోగ నిదానోకై ౩' అను ఈ మున్నగు ఇతరాంగ 
భాగములయందును కాయ చికిత్స వ్యాపించి. యుండును, (దవ్య, రస, మాతా 

నీకయ, అన్న స్యరూవ, స్నవాద్యుపయో గ విజ్ఞానములు రోగచి కిత్సయు కాయ 

చికిత్సాంతర్భ్ఫూతములే యగును. 

- యి న్యూ : సమస్త స్త ప్రాణులకు నిత్యము అవసరమైనది కాయ చికితణ 

యొక్క టియే. శల్య, శాలాక్ట, బాల తంత్రములు మొదలగునవి ఆయు ర్వేద 
శా స్త్రమునందు ఎనిమిది అంగములుగా విభజించి వర్తి ంచబడినవి. కాని ఈ శల్య 

శాలాక్య్యాది అంగముల వర్ణ నము కాయచికిత్సకొరశే చేయబడినది. అందువలన 

ఈ అష్టాంగ సం[గహము అను _గంథమున కాయ చికిత్సను గురించి విాశషమముగ 

విపులీకరణ గలదు. 

మూ! నమా[(తామా[తమవ్యత కించిదాగమ వర్జితమ్ 

తేఒన్టాన్స్యగంథ బంధళ్చ సంజచేపాయ[ క మోఒన్యథా. 

(వళివదార్థము : అ|త = ఈ (గంథమునందు; మ్నాతామా | తమపి = 

అక్షరమా[తమె ను; కించిత్ = ఇంచుకయు; ఆగమ వర్ణితం న = శాస్త్రము 

ఏడిచి లేదు; తెరా = = అవియే అర్ధములు; సః గంధ బంధళ్చ = — అదియే ఈ 

[గంథముయొక్కా కూర్పును (కలదు); నంకేపాయ = సం'వేపముగా చెప్పుట 
కొరకు (కుంచించుటక్రౌరకు |;అన్యథా = "వేరొక, [కమః = పద్దతి; (ఆ్యశయింప 

బడినది) 

తాళ్ఫ్రర్మోయు : శ్యాస్త్రములయందలి అరములే వేరొక పద్దతిగా సం క్నేప 
ముగా చెప్పుటకొరకు ఈ (గంథమునందుకూర్చబడినవి. అంతేగాని ఈ | గంథము 

నందక్షరమా(త్రమైనను శ్నాస్త్రవిరుద్దముగ కూర్చ లేదు. 

లెఖ : పూ[తా అనగా అక్షర లీశము. 

బి.వ్యా: ఈ (గంథమున |పాచీన ఆయుశ్వేచా చార్యులు ఆయు 
కద శాస్త్ర మూలసిద్దాంతములను లవ లేశమైనను వదలక వాటికి మూలచ్చేద 

ములను గలిగించు అర్గేములను కల్చించక శాస్త్రము నతి[క్రమించక (వాసిరి, 
ఆయుర్వేద ౫ శాస్త్ర మునందలి సమస్త విషయములను హేతువాద. దృష్టాంత 
పూర్వకముగ వర్శించుటయు ఈ (గంథమునకు విషయమై యున్నది. విషయము 
లను ఉల్హభించునప్పుడు కొద్ది వాక్య్ళములతో నిశేపూర్థములు దో పతక మగునట్లు 
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ఈ (గంథ రచన సాగినట్లు మన కవగతమగుచున్నది. 
0 

మూ॥ వాయుఃపిత్రం కఫశ్సేతి త్రయోదోషాః సమాసతః 

(పశ్యేకం తతిధా వృద్దికయ సామ్యవి'భేదతః 

ఉత్కృష్ట మధ్యాల్పతయా (తిథా వృదికయావపి 

వికృళా విక్భశాదేవాం ఘ్నంతిశే వ ర్రయంతిచ 

(పైళివదార్భము: వాయుః — వాతము; పిత్తం హై పి త్తముుచ = 

మరియు; కఫః డాకఫము; ఇతి=అని; సమాసతః=ానం శేపముగా  (క్టుప్తముగా)! 
(తయ = మూడు; దోషాః = దోవములు; భవంతి = ఉన్నవి. త౩ఆదోమ 

ములు మూడు; (పక్యుకం = = వేరువేరుగా (ఒక్కాక్యాటి); వృద్దికయసామ్య 

విభేదతః = (పకోప నామ్య[హాన చేదములవలన; (తధా = మూడుగా 

భవంతి ఈ ఉన్నవి; వృద్దివయావపి = వ ్ రక్టితయములుకూడ; ఉత్కృష్టమధ్యా 

లృతయా హై ఉత్క్చవ్షము, మధ్యము, అల్పము అని; [కథా = మూడుగా 

విభకాః = విభజించబడినని; కె = ఆమూడు దోషములు; వికృతాస్పంతః = 

వికారమును చెందినవై ; చేహం వె శరీరమును ఘ్నంతి ౫ నాశనము చేయు 
చున్నవి. చ = మరియు; అవీక్ళతాస్పంతః = వికారమును చెందక; చేహండా 

శరిరమును; వర్తయంతి = చక్కగా నడుపుచున్న వి, 

థఖభొవము; వాతము, పిత్తము, శమ్మము అను మూడు దోషములు 

శాస్త్రమునందు చెప్పబడినవి. ఈ దోషము లొకొొక్కటి వృద్ధికయ సామ్య 
ములను చెంది మూడు విధములుగా నున్నవి. వృద్ది కంయయములయందు ఉత 

వ్రము, మధ్యము, అల్నము అని విభాగము చేయబడుచన్నవి. ఈ మూడు 
దోషములు సమానస్థితిలో నున్నప్పుడు శరీరమును చక్కగా నడుపును. (ఆరో 
గ్యమును కాపాడును. ) విధ్యాహారాదులచెత ఏక్భృతిని పొందినపుడు శరీరమును 

నశింపజేయును, 

భలీలేఖలి : ఈ తం|తము ఆయుస్సును రషించుచున్నది. ఆయుస్సు 
అనగా జీవితము. ఈ జీవితము శరీరముతో ముడివడియున్నది. శరీరము దోవ 
ధాతువుల సముదాయముగానున్నది. దోవములనుండియే ధాతువుల (పవృ త్తి 

ఏర్చడుచున్నందున ఈ శా(స్త్రమునందు దోషములే |పధానములు. అందు 
వలన వాతము మొదట పేర్కొనబడినది. మూడు దోషములు అని చెప్పుటవలన 
నాలుగవదోషము లేదని చెప్పినట్టయినది. 'సమాసతఃి అనగా నం తేపముగా అని 
యర్థము. నంనగ్లాది బేధములుకావు. వాళాదులు "సరు చేకుగా మూడువిధములు. 
మూడువిధములెట్ట్లనగా వృద్దికయ సామ్య బదములనలన వాయువు వృద్దము, 

వాయువు తీణము, వాయువు సమము. ఇళ్తు పీ త్తకఫములను గూడ |గహింప 

వలెను.ఆ వాళాది దోషములయొక్క. నైసర్గిక స్వరూపమును దృష్టియందుంచు 
కొని వృద్ధి హోనములను శెలిసికొనవలను.వృద్ధికంయముల యందుకూడ ఉత్కృష్ట 
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చాయం" నుర వాయునా, అల లో రు అని అని.కొనవలయుపు. జాతా 
0 

లలో లా > ~ మ్ Dp Tan “nN వ . 

దుల స్వరూపమూా | తములుగా:- న్నప్పుడు శోరరము: వాపించుచున్నవి, విఠళ్చతి 
(an 

గ La) 

లూ మ re రల జూన రా 
చంది శిరమును నింప జయుచున్న పి. er ఇ 

స్రతమునంద వాతపి త శవుములను ధాతు సంజ్ఞ ల 

చేతన చెప్పుట తచియున్న వృటికిని ఆవి రనరకాదులను ఇరచి వికారమును కలి 

గంచుటలో సమర్థ మనవని ఇజలియపరచు నిని త్రము దోషములని చెప్పబడనవి, 

“వాయుఃపి త్తం కఫ స కళ్ళరా దోషసం[ గప వా" అను వాక్యముచేత చరకుడు 

వాతాదులను వోషములనియే నుడివినాడు. 'వాయుఃపి త్తం కవశ్చేకి' అని వేరు, 
వేసుగా విభజించి చెప్పుటవలన ఒకొ,క్క నానికి పాధాన్వము చెప్పబడినది. 

కొద్ది మంది ఆచామ్యులు ర కృమునకు స్థాన అడ “ణకార్న్టవికార చికిళ్సాదులను బట్ల 

దోవత్వమును చెప్పుచున్నారు. ఎట్లనగా ర కృమునకు స్థానము యక్యత్తీ ఫ్రీ హా 

ములు. తామరపువ్వు బంగారు "మొదలగు వానితొ “నమానవర్హము గలిగి 

యుండుటయే లక్షణమే. శరిరయు ౦యొక ఉత త్రి సతులు “కార్యము 

విసర్బ వ్ర హోదులు పికారములు. సీరావ్యధాద (కాయలు చికిత్సలు. యై కార 

అములచేత రకము కూడ నాలుగవ దోషముగా. పరిగణింపబడుచున్నది అని 
కొందరాచార్యుల వాదము, అది యు క్షముకాదు. 'దూవయంతీ కిదోషోః' 

అను వ్యుత్స త్తినిబట్టి వాతాది దోషయులు రనరకాది ధాతువులను జెరచుట వల 

నను, రక్ష్తాదులచేత శాతాదులు నొకప్పుడు దూమ్యము కాకుండుట వలనను 

ద్ర ల సు చెప్పుబడనందునను 

జ్వర | పకరణములో ఏ తం|తమునందున ౫ రక్త జ్వరము చెప్సబడంయుండనందు 

వలనషు ర కము వాతాది దోషములలో నఎతర్షతమెనది కాదు. మరియు పిన 

పకృతి లక్షణా నిచూవణములో ర క|చకొాతికి లతణ 
ం ©) 

శ 

a. 

ర్వాదులు రక డోవము వల్ నెర ఏడునని చెప్పబడియుండినను ఘృతదుగ్గ 

న్యాయన ముచే ర ర కాంతర్షత్యమైన వాతాదులచేత నే జనించు నని తరఠియవలయుకు. 

“దోపాఃి అను బహువచన (ప్రయీ యో గముచెతనే దోషములు మూడు అని తెలియు 

చున్నను వాతపి త్త శేమ్యృలకంటు వేస దోవము మరియొకటిలేదని తెలియ 
జెయుటకు తయం' అను వదము [పవయోగింవబడినది. ఈ వాతాది దోవ 

ములు మూడు సంసర్ష సన్నిపాత వ్భద్ది వయ ఖీదములచే అనేక పిధములుగా 

పరిణమించుచున్నవని. సూచి చటక “సమానతఃి అను పదము కూడ (ప్రయో 

గింపబడినది. కావున వాతాదులు మూడే దోషములనియు ర_క్షము దోవ వము 

కాసనియు నిరూపెంపబ నడి 

మూ శేద్యావినో. న వృూన్నా భ్యోర ధో మధ్యోోర్గ్వ సం|శ్రయాః Il 

(వతివదార్థము వ. అ 2 ఆవాతపి త్త రో వ్యాప్న్ 2 పి = 

సము స్త శరీరమునందు సంచరించుచున్నప్పటేికి 3 హృన్నా భోరః వై హృద 

యము నాధికంకు; అధః = [కిందుగాను; యస్ — మధ్యభాగమునందును; 



అవతరణీక {3 

ఊర్హ్వ — చై ఇబాగమునందు; సం శయా; = ఆ శయించయున్న ఏ (పొంది 

యున్నవి). 

తాత్స్ఫ్ర్థయము : సర్వశరిరమునందు వ్యాపించి యున్నప్పటికిని వాతా 

దులెన మూడు దోషములకు నియమితమెన స్థానములు గలవు. ఎట్టనగా 

నాభి (కింద వాయు స్థానము, హృదయము మరియు నాథియొక. మధ్యభాగము 

పి తస్థానము, పృాదయమునకు వె వ భాగము కవమునకు స్థానము. 

కనిలోథి: వై తాత్పర్యము నందలి విషయము సర్వతం త కారులు 

అంగీకరించిరి. 

మూ! వయోఇఒహోరాతి భుక్వానాం శేషాంత మధ్యాదిగాః (క్రమాత్ ॥ 

(వతివదా ర్హము: తెడాఆ బాతపి త్ర శ్రమ్మములు; వయః = శాల్యాది 

వయస్సు; అహా --వగలు; శాలి =కా ల్ భుకా్వనాం = బ్ “జనము - నీటికి; 

|కమాతి వరుసగా; అంత-మధ్య-ఆరిగ ౪ = చవర, మధ్య, మొదటనముండునపి; . 

స్యుః అగును, 

తౌత్భర్భ్యయు : సర్వకాలములందు వ్యా వక ములయినప్పటికిని ఈ వాత 

పిత శ్ఞవద్ధిములు క్రమముగా చాల్యవయస్సులో కఫము, మధ్య వయసులో 
పిత్తము, అంతిమ వయసులో వాతము అశు _వాతఃకాలమున కఫము, మధ్యా 

హ్నామున పి త్ర తము, సాయంకాలమున వాతము, రాత్ _ైైరంకిమున కఫము, 

మధ్య రాతిలో పిత్తము, రాతి చివరిలో వాతము, భోజనము యొక్క అది 
మధ ్య్యాంతములందు (కమముగా క కఫబ త్త వాతములు పికోపమును బొందును, 

కిరి: ఈ దోషములు సీర్వుశరిర వ్యాపళకము ఎలై నప్పటికిని సవ ్త 

కాలములందు వ్యాపించియునల్నప ఏటికిని పటి కి పకోవములుక లవని తెలియ 

చేయుటకు వయో ౭ హోరా|కి భుత్వానాం. అను నూ తముసు ఇచట 

(వవేశపెట్టిరి. వై తాత్పర్యమునందలి విషయములే ఈ వ్యాఖ్యానము, 
నందును ఉట్ల ంకించిరి. 

లి. వ్యా: వాతాదిదోషములు సర్వకాలములయందు శరీరమున సంచ 

రించుచుండును. అయినను పురుషాయుస్సు, దినము, కాశి, భోజనము వీని 

యొక్క అంతసిమధ్య ఆదిభా గములయందు వాతపి. త్త శ్రైష్మములు వకుసగా వి* 

మ్ంచి వృద్దిచెందును. ఇచట ఈ విశేషమును [(గహించవ లను, భోజనము 

యొక్క అంత్యభా గమునందు (అనగా జఠరాగ్ని సంయోగమువలన రసాదులకు 

గలుగు జీ శక(పాయమై న యవస్టయందు) బాతముసు, మధ్యభాగ ము నందు 

(అనగా విదాహావస్థయందు) పి పిత్తమును, ఆది భాగమునందు (అనగా భుజించిన 

ఆహారము మాధుర్య్యమును జెందు కాలమునందు) క ఫమును వృద్ది జెందును, జాధ్ర 

రాగ్ని సంయోగము వలన నాహోరమునకు సూత్మమైన య నెకావస్థలు కలుగు 
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చుండును. ఐనను “ఆదౌ మ్మడన మహ్యన్నం మధురీభూతమీరయేక్, సేన 

భూతం కఫం యాతం విదాహో దమతాంతతః 

పితమామాశయా త్కు_ర్య్యాచ్చసివమానం చ్యుతం పునః 

అగ్నినాశోషితం పక్వం పిండితం కటుమారుతమ్” 

అను వచన [ప్రకారము ఆవహారమునకు గలుగు పూర్వోక్త అంత మధ్య 
ఆద్యావస్థ లే మిక్కుటముగా నుపయోగించుటవలన నిచట నామూడు అవస్థ ల 
చెప్పబడనవి. 

మూ॥ కై ర్భ వేద్విషమ స్తీష్షో మంద శ్చాగ్నిస్పమైన్సృమః॥ 

(పకివదార్భిము: తైః = వాతాదులచేత, పురుషస్య = పురుషునికి 
అగ్నిః జఠరాగ్ని; పిషయ;ః =ైవిషయముగా; తిన్హః డతీత్షము; మందః హై 

మందము; సమైః=మూడింటి యొక్క సామ్యావస్థ్రచత; సమః౭సమముగా; 
భవేత అగును, 

తాత్హ్రర్యాయు : జఠరాగ్ని నాలుగు విధములు. ఈ వాతాదిదోపషముల 

యొక్క కారణముల వలన సె మనుష్యులకు [క్రమముగా విమమాగ్ని, తీక్షాగ్ని 
మరియు మందాగ్నిగా అగుచున్నది. అదే చె మూడు దోషముల యొక్క 

నామ్యావస్ట్రయందు అగ్నికూడా సమముగా నుండును. 

లలలోఖ: ఏ ఒక్కదోవము తక్కువగానప్పటికిని శరీర నిర్యాణము 
చేయజాలదు. అందువలన అన్ని దోవములు సామ్యావస్థ యందుండుట ఆవ 
శకము. ఈ మూడుదోవములలో ఏ ఒక్కదోషము ఎక్కువగానున్నప్పటికిని 
అగ్ని యొక్క విషమాద్యవస్థ లేర్పడును.  ఎట్టనగా వాతోత్కర్ష ముచేత అగ్ని 
విషయముగాను, పిత్తోత్కర్హ ముచేత తీక్టముగాను, కఫోత్కర్న ముచే మందము 
గానూ సమముగా నున్నప్పుడు సమముగను ఉండును. మరియు వాతము 

నకు యోగవాతహిత్వముండుట వలన వాతపి _త్తములు ఉత్కృష్టములై నపుడు 
తీక్షత్వము, వాతకఫముల ఉత్కుర్ణ వలన మందత్వము మరియు పితా కఫములు 
ఆహార విశౌాషము వలన ఒకప్పుడు తీక్షత్వమును ఒకప్పుడు మాంద్యమును ద్విదో 
షజ సంసర్గము వలన కలుగును. 

మూ॥ కోష్టః (కూరోషమ్యుదుర్భ ధ్యో మధ్యస్యాత్తై స్సమైరపి॥ 
ry) guy | 

(వళివదార్థము : తె ౩=ఆవాతాదులచేత; కోవ్షఃడాకోప్టము; [కూర ః ౫ 

[(కూరము; మృదుః =మృదువు; మధ్య మధ్యమము (అగును); తె స్స మెరపిడా 
వాతాదుల యొక్క సమత్వముతోకూడ; మధ్యం మధ్యమము; స్యాత్ అగును 

తాత్సర్యూము : పూర్వ క్రమానుసారము ఈవాతాది దోవములద్వారా 

మనుష్యుని యొక్క కోష్షము |కూరమృదు మధ్యములుగా అగుచున్నది. దోష 



ఆవేతర జీక 15 

(తయ సమావస్టయందు మధ్యముగా నుండును. 

భజీలేోఖ : (పకృతి ననుసరించి మనుష్యునియొక్క కోన్షము వాత 
(పాబల్యము వలన (కూర కోస్టముగను, పిత్త [పాబల్యము వలన మృదుకోవృము 
గను, కఫపాబల్యము వలన మధ్యమకొష్టముగను ఉండును. మూడు దోష 
ముల యొక్క సమన్థితి యందును మధ్యమముగ సె యుండును. 

మూ॥కు_ా ర్త వన్థెర్ణన్మాడా విషేణివ విమ్మక్రమేః 

శై శృతి[సః (పకృశయో హీన వధ్యోత్తమా :వృథక్ ॥ 

(వతి వదార్థము : జన్నా దె" -గర్భదానకాలమందు; కు కార్హవ సః = 

శుక శోణితముల యందు స్వ|పమాణాధికముగ సంబంధించి యుండునవియెన; 

తె "హెఆవాతపిత్త శ్రమ్మములశవెత; విశేణడవిషముచే; విమ్మకియేరిన =వీవ్మ క్రిమి 

జనించినట్టు; పృథక్ = వేరుగా; హీనమధ్యో త్తమాః=హీనము మధ్యము ఉత్తమ 
మనెడి; తి(న్ర=మూడు విధమ్ముల్తైన; [పకృ్యృతయః వ వకృతులు; జాయ నవ 

పఏర్పడుచున్న వి (కలుగుచున్నవి). 

తాత్సృర్యయు : గర్భదాన కాలమందు దూవణ స్వభావము గలవియు, 

శు [కశోణితములయందు స్వ ప్రమాణా ధిక ముగ సంబంధించియుండునపియునై న 

వాతాది దోషములచేత హినము, మధ్యము, ఉత్తమము ఆను మూడు. వక్ళతులు 

' పాణహరమైన విషముచే విమ్మకిములు పుట్టు విధమున” జనించును. 
కోళిలేఖ : _విషయోనులకు ఇతరులను చంపు స్వభావము నైైసర్లికమైన 

ప్పటికి అవి విషముతొ న (పకృతి స్వరూపమును సంపాదించుచున్నవి. ఇక 
దూషణ స్వభావము కలవై నప్పటికిని దొషములచవేత (పకృ్ళతుల (ప్రాధాన్యతకల 
(పకృతులకు ఎట్టి హోనిని కలిగించవు. “పృథక్” అని శ్లోకమునందు నిర్తేశించి 
చెప్పుట వలన సంవర్గ సన్నిపాతాదులు కూడ చెప్పినట్లయినది. అందువలన 

ఏడు (ప్రకృతులు వివషితములు' "వాయు వాధిక్యతచేత హీన (పకృతి, పిత్తాధి 
కత చేత మధ్యమ (పకృతి, కఫాధిక్యముతో ఉత్తమ (పకృతి ఏర్పడుచున్నది. 
న్యూూనాధిక్యము లక సమస్థితి నుండు వాతాది దోషములచేత నాల్గవదియెన సమ 
(పకృతి ఏర్పడుచున్నది. ఈ నాలుగు పకృతులలో సమ (పకృతి చాల గోప్ప 

మైనది. ద్విదోష సంనర్గము వలన మూడు (ప్రకృతులు జనించును. మొత్తము 
ఏడు (పకృతులని (గహించవలెను. 

టి. వ్యా. : (పకృతియనగా శరీర స్వరూపము, శుక్రమనగా పితృ 
సంబంధమైన మూడు లేక నాలుగు బిందువులుగల ఇతస్సు. శోణితమనగా 

బుతుకాలము నందు (నవించిడి మాతృసంబంధమైన రెండు లేక మూడు బిందు 
వుల స్వరూపముగల శోణితము. 

మూ॥ _సమధాతుక్సమస్తాను (శేష్టా నించ్యా ద్విదోవ.జ్రాః॥ 

(వతివదొర్హము : సమపాను =లఅన్ని [పకృతులలో, సమధాగనుః వా 



ig. అష్టాంగ సం గహ వ్యావాగానము 

లో షె 
గె 

మూడు దోవముల సా మూ్య్యూవస్టవలన జనించు. ౪ 
. క్ 

మనది. ద్విదోవజాః చా రెండు పోవములవలన పర్శాడు (పక్ళశులు నిందా = 

- గ 

గరకొ ౧(ముము (._*హములు కావు.) 
కాపీ 0 

తఆతాతరంము వా నవు పకృతి ఉ తముమినది, రెండసి దొషముల వలన 
లి —0 ఎ___ 

జనించు న 

5 
| వక్వతులు ' (శేష్పములు కాపు. 
సూ న్ (0 

కోళిలెఖ : ఇచట ధాతు శబ్రము దొషపర్యాయముగ [ప్రయోగింప బడి 

నది. 'ధారణాద్దాతవః' అని ధాతు శబ్దమునకు “దరించుట వలన* అను నర్జము 

మూ॥ త(త్రరూతో లఘుళ్ళీతః ఖరస్ఫూతశ్చలో2= నిలః |. 

- పిత్తం సస్నేవా తీక్టోవ్టం లఘువిసంసరం దవమ్ | 

స్నిగ్దళ్ళీతో గురుర్ళాండః శ్షత్షోమృత్స్న ః స్థిరః కఫః ॥ 

. ఓ్రుకళవదార్హము ; త; తకాఆమూడు దోషములలో; అనిలః = వాయువు 

రూతు -చూవుత్వము; అఘుః ల ఘుత్వము; నీత నీతము; ఖర 8 -కళారిన్యము; 

సూక్త ః=సూత్ళము; చలఃడాఎల్లప్పుడు చలించు. స్వభావము; (ఈ ఆకుగ్కు 

ఏం లును వాతము కలిగియుండును); ద త్రండాపతృము; నస్నుహా తీల్ష పండా 

ఒకింత స్నీగ్గము, కీ ఘకారిత్వము, ఊప్ప ముతో కూకియుండునదియు; లఘు వై 

అఘవుగ ( ఆలికగ); వ్మినం =దుర్షంధముగ; సరండాఊ రాధ భాగముల యందు 

వ్యాపెంచునట్టి న్వఫావము గలదెగ; శ్లక్ల 8 -మృదువుగ; మృత్న్నక8డా పిచ్చుల 

ముగ; స్థిరః ఒకచోట ఉండు స్వభావము గలది (కఫము ఈ ఏడు గుణములను 

కలిగి యుండును.) 

తాత్ఫర్భ్రయు : వాతము వె జెప్ప బడిన రూతాది ఆరుగుణములను, 
రా 

పి తము స్నేహోది ఏడు గుణములను, కఫము స్నిగ్లాది పడు గుణములను కలిగి 
అవే 

యుండును 

లేల : దోషములై న వాతాదుల యొక్క (పకృత్యాదులకు కారణ 
త్వము చెప్పబడినది. వాటి స్వరూపము. తెలుపబడ ండుటచే దానిని అెలిసి 

కొనుటకె సె [తిదోషముల గుణములు చెప్పబడినవి. ఈ పిధముగ వాతాది 

దోషముల యొక్క స్వరూపము తెలిసిన యెడల చాతాదులు కారణముగాగల 

రోగ సమూహమునకు ఆయాదోష వి*శవమ గుణములు సర్వత చెప్పక పోయి 

నప్పటికిని ఒకొక. దోషము యొక్క వృద్ది హాసములు వాటియొక్క సమాన 

అససూనత్వములు మరియు వాటి కారణత్వము ఈ సూ తమున తెలిసికొన 

వచ్చును, 

మూ॥ సంసక్ష సన్నిపాతళ్చ తద్వి[తితయ కోపతః। 

తె పోఢా దళధా చోకా వుత్కర్రాది వికల్పనాత్ ॥ 
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(వతివదార్భయము: సంసర్షః రెండు దోషముల కలయిక; చడామరియు; నన్ని 

పాతః= మూడుదధోవములకు కూడలి; తద్వి|తికయ కోవత: = దోషముల 

యొక్క రెండు లక మూడింటి యొక్ళ_సంసర్గము, షోఢాచఅరుగాా దశధా=ా 

పదివిధములుగా; ఉత్క-ర్తాది వీకల్పనాత్ ఉత్కరము మొదలగు భేదముల 
యి ర 

వలన; ఉ కా హచెవృబడనవి, 

తాళ్ళర్భుయు :  శెండుదోవములు మూడుదోషములయొక్క. కలయిక 
వలన సంనర్గ సన్నిపాతములను వ్యవహారము కలిగి యున్నవి. రండు లేక 

మూడింటియొక్క మయ (పకోవముల వలన ఆరు లేక వదివిధముల భేదములను 
చందుచున్న పి. మరియు ఆదోవముల యొక ఉత్కూర్త సుధ్య (హానములను 

గూడ ఇచట గుర్తించ వలయును. 

ఫోళీలోఖి: &ీణించిన లేదా (పకోపించిన శెండు దోషముల కలయికను, 

సంనర్గము అనియు మూడు దోషముల కలయికను సన్నిపాతమనియు చెప్పు 

చున్నారు. 

మూ॥ రసాన్ఫజ్మాంస మెధో౭౬స్టి మజ్జా శుచకాణిధాతవః 

స_ప్తదూపూ్యః, మలామూ [త శక్భృ శ్వ ఎదాదయోజఒపిచ ॥ 

(వతివదార్థ ము: రసాసృ జగ్మాంస మెధో ౭ స్థిమజ్జాశు కాణి -రసముర క్రము 

నూంసము మేధస్సు అస్థిమజ్జ శుుకములు; _ధాొతవఃడాధాతువులు; స్వాఈ 
పడు ; దూవన్యూః న్ దూష్యములు; -చ=-మరియు; మూత శకృ లెదా 

దయో ఒపివ=ఇమూ[ తము, మలము, 'స్విదము మొదలగునవి; మలాః మలము 

లుగ; అస్మిన్ శరీరే=ఈ శరీరములో; వర్త న్తేడాఉన్నవి. 

తాతృార్యూము : రసము, రక్తము, మాంసము, మేధన్సు, అస్థి: మజ్జ, 

శుక్రము ఈ ఏవడును దూమ్యములనియు, మలమూ త స్విదాదులు మలముల 

నియు పేర్కొనినారు. ఈ రనరకాదులు పడు శరీరమునకు పోషకములు కావున 
ధాతు సంజ్ఞను (శరీరధారణార్ధాతవః) ఆ రసరక్షాదులు వాతాది మూడు దోవ 

ములచేత దూషింపబడుట చేత (చెడగోట్టబడుట చెత) (దూవనయంతితి దోషాః) 

దూప.ణములుగాను వ్యవహరింప బడు చున్నవి. ఆది శబ్దము వలన సమస్త 

శరరీము' నందలి మలములు |గాహ్యాములు. 

మూ రసాది నైషు దోమేషు వ్యాధయః సంభవ ని యె 

తజ్ఞా నిత్యుపచా రణ తానా హుర్హ త దాహావశక్ ॥ 

(్రకివధార్గము: రసాది స్టేషు =రసాదిధాతువులయంధు; దొ ఇ. షు=ాదోవము 

లుండగా; 'య=ఎట్టి; వ్యా ధయః=.వ్యా ధులు (రోగములు); సంభవ నీడాకోలుగు 

చున్నవో వానిని; తజ్జాన్ -ఆధాతువులందు పుట్టునవి; ఇతిడాఅని; ఉపచా 
“వణహ7గొ ణముగా; తాన్ డావాటేిని; ఘృత దాహవత్ = నెయ్యి కాలు చున్న 



18 అషాంగసం[గవా వ్యాఖాస్థనము 
6 

దనునటుగా; ఆవాుః - చిష్రుదుగు. 
C౧ 

తాల్ళ్రంము ; దోవములే సమ్మ వాస్టధులకు కారణములుగానున్న వి. 

ధాతువులకు మలములకు రోగకార ణత్వము చెవుటగౌణము. (ఎట్లనగా నెయ్యి 

కాలుచున్నది యన్నట్లు ఘృతమునకు కాలు శ్రి ఎప్పుడును ఉండదు. కాని 

ఘృతమునందలి అగ్నికి కాల్యు స్వభావము కలదు. ఘృతము నందలి అగ్ని 

వలన కాలినప్పటికి లోకములో ఘ్బృతమె కాలుటకు కారణము అనుట సభా 

వము. ఇళ్లు చె వ్యాఖ్య చేయబడినది. ఇ దిగ” ణము) 

మూ॥  [పీణనం జీవనం లేపః 'న్నవో దచారణవూరణే 

గరో్య్భోత్చాదళ్ళ్చ కర్మాణి ధాతూనాం| కమళోవిదుః॥ 

(వతివదార్థము : [(పణనంచ మనసునకు సంతోషము; జననం =పా9ణము 

లకు జీవితము; లేపః =మాంనః మునకు లేవము; న్న వాః శరీరము నకున్ని గ్గత్వము 

(నునుపుదనము); ధారణ ళరీర ధార ణము (శరిరమును ధరించుట); పూరణము = 

అన్థులను పూరించుట; గర్భోఆ్వాదః=ా గర్భమును కలిగించుట; క)మశళ౭ః=|కమ 

ముగా; ధాతూనాం = రసాడిధాతువులయొక్క; కర్మాణిడాకర్మలను (చేయు 
క్చత్యముల: ను) ఐదు8 = చెప్పిరి. 

తాత్స్రర్భము : రసాది నవ ధాతువులలో కమముగా రసము మనస్సు 

నకు సంతోషము: , రక్షము |పాణులకు జీవితముశు, మూంనము లేవనమును, 

మెధన్సుస్ని ఎగ్గ త్వమును (శరీరమునకు నునుపుదనమును) అన్థులు శరీరధారణ 

మును, మజ్జ అస్థి పూరణము (అగ్గులధయొక గా మధ్యభాగమును పూరించుట) 

శుక్రము గదే  కాదనమున నం గలిగొంచును అని భావము, 

ళ2లథ : రసాది సప్తధాతువులు శరీరమును ధరించునున్న వి, (పోషించు 

చున్నపి) అగ్థులు లేనియెడల నూంనమునకు ఆలంబనము ఉండదు. అందువలన 

శరీరధారణమున అన్ఫులు [పధానపా[త వహించుచున్నవనుటకు ఛారణత్వను 
చెప్పబడనది. 

మూ! శరీరం భారయ న్వెతే ధాళతా్వ్వవో రాళ్ళ సర్వదా ॥ 

(వతివదార్హము : పతే=ఈ ధాతువులును; నర్వదాడా ఎల్లప్పుడు; శరీరం= 
పడ్డా తాత సక మగు శరిరమును; ధారయన్ = హా ధరెంచునున్న ని (పోషించు 

చున్నవి); చామరియు; ధాత్వాహిరాళ్ళ =ధాతువులకు ఆహారములుగా కూడ 
అగును. 

తాత్ఫ్రర్భంయు : ఈ ధాతువులు బీవితపర్యంతము శరీరమును ధరించును. 

ఈ ధాతువులే ధాతుపులకు ఆహారములుగా కూడ అగును. 

లే ఖి : అనంతరో కృములె న ధాతువులు శరీరమును ధరించును. జంతు 
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వులకు ఆహారము ఎట్లు వృద్దికారణ మో అశు పూర్వఖాతువు ఉ తర ధాతువు 

నకు ఆహోరమె వృద్ది! కారణమగును. 

మూ వృద్దిసృమానై స్స ర్వేషాం విపదీ త శై ర్విపరరయః॥ 

(వతివదార్థము : సర్యేపొం=ా అన్ని దోషములకు; సమానై. = సమాన గుణ 

ముల చేత; నృద్దిః వృద్ది; విపరీతై & డావిగంద్దగుణముల వేత; విపర్య-మః వ్యతి 

"రకము అగును. 

తాత్త్రర్వోయు : వాతాదిదోషములకు సమాన గుణములచేత వృద్దియు, 

విరుద్దగుణ సేవన చెత వ్యతి రకము ఏర్పడును. 

కోళిలెఖి: ఏ పదార్హము దానికి సమానమెన అంశముచెత ఆ పచార్భముతో 

సమానాంశముగల పచార్థమునకు వృద్దికారణమగున ను. ఎట్లనగా వాయు వునకు 

(దవ్యస్సభా వము చేత మరియొక వాయువు సమానమగును. ఆ వాయువున కే 

లాఘవ ర"త్యుగుణములు, సరణాదిరూవమైన కియగల మిరియములు సమాన 

ములు. ఒక వనువునకు మరియొక వస్తువు ఒకరానితో సాద్భృశర్ణిము, మరియొక 

దానితో వై పరీత్యము ఒకమారు సంభవింపవచ్చును. ఇట్లు చెప్పినందువలన 

వృద్ది హాని లక్షణము యొక్క [ప్రవృత్తికి ఎట్టి వివరీతమును ఏర్పడదు. 

ఏమెనప్పటికిని ఒక  వస్తువునకు మరియొక వస్తువుయొక్క-_ అంశముచేత 
సాదృశ్యము, అదే అంశముచేత వె వై పంత్యము కూడ ఏర్పడును. అనగా వృద్ది 

హాని లక్షణములు శెండింటికిని ఒకేమారు కారణత్వము చెప్పబడినది. ఎందు 
కనగా ఒక (దవ్యమునందు ఏకుద్దకార ణములై న ఇండు. కూడ ఉండుటవలన 

ఇచట స్వభావమునుగూడ [పథధానముగా చెప్పుచు (దవరూపమెన కల్లుతో దవ 
రూప సామాన్యమెన _స్తన్యముయొక్క వృద్ది చెప్పబడుచున్నది. 

ఎి.న్యా. :- శరీరము నా్యశయింఛియుండు దోవధాతు మలములకు 

సమానమైన |దవ్యములచేత వృద్దియును, విరుద్దమైన వానిచేత క్షయమును 
కలుగును. మరియు ఆ వృద్ది కయములు "రండును ద్రవ్యము, గుణము, కర 

వీని భేదముచేత మూడు విధములుగా అగును. మాంసముచేత పృథివీభూత 

సంబంధమైన మాంసము వృద్దిచెందును. పాలలొపుట్టిన _నెయ్యిచేత ఉదక 
స్వరూవముగల శు [కము వృద్దిచె: దును. మిరియములు, బజీడిగింజలు మొదలగు 

దవ్వముల చెత బుద్ది, అగ్నిదివనము మొదలగునవి వృద్దిచెందును. ఇట్టు 

_దవ్యముచె వృద్ధిని గహించనలను. పృథిపీ సంబంధమైన ఖర్జూరము, అరటి 

మొదలగు _ద్రవ్యములయొక్క్క గుకుత్వశె త్యాది గుణములచెత ఉదక స్వరూప 
మైన కఫము వృద్దిచెందును. ఇట్టు నమానమైన గుణములచెత వృద్దిని (గహించ 

వలెను. పరుగెత్తుట, దుముకుట మొదలగు చలన న్వరూవముగల శారీరక 
(కీయలచెత వాతము వృద్దిచెందును. మనన్పంతాపకరమైన కోవము, అనసూయ 

మొదలగు మానసిక |కియలచేత పిత్తము వ్య ఎద్దిచెందును. నిద, నుఖము, శయ 
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నము మొదలగు కియలు స్థిరముగా ఉండుటచేత కఫము వృద్ది చెందును. 

అడవి గోధునుల అన్నముచెత మాంసము క్షయించును. జారములచెత 

కఫము తీణించును. నిద, ఆలస్యము మొదలగు స్థిర స్వభావముగల (కియలచేత 

వాతము కయించును. ఉప్ప, తీక్షగుణములు గల ఆరనాళముచేత కఫముక్షయిం 

చును. ఈ |వకారము |డవ్యగుణ (కియాదులచెత దోషధాతు మలాదుల 

యొక్క వృద్ది తయములవు తలిసికొనవలయునుూ, 

మూ॥ రసాః సాద ము లవణ తికోషణక పాయ కాః | 

షడ్డ9వ్యమా శ్రితా శ్రే చ యథాపూర్వం బలావవోః || 

(్రేతివదార్భము : స్వాదమ్హ అవణ త్రిక్రో మణకపషాయళకాః - మధుర = తిపి, 

ఆమ్హ=ై పులుపు, “లవణ = ఉప్పు, త్రి క్ర వ చేదు, ఊవషణ వ కారము, కమాయ= 

వగరులయిన; రసా = రసములు; "మట్ = = ఆరు, దవ్యం = = పాంచ భితిక (ద్రవ్య 

మును ఇ[శితాః = ఆ[శయిం చియున్నవి; తెచకాఆ మధురాదిరసములుకూడ; 

యభథాపూర్వం = పూర్వము నత్మిక మీఎచక కుండ;బలావవో, = కళ క్రినిచెకూ' గ్చనవి, 

తౌత్స్రర్ళ్రము : తీపి పులుపు, ఉప్పు, చేదు, కారము, వగరు అను ఆరు 

రసములు | దవ్యమును ఆశ్రయించి యుండును. పనికి అవినాభావ సంబంధము. 

ఈ ఆరు రనములు స్వ భావమునుబల్డి వనుకటినుండి ఒక దానికన్న వొకటి శ_ర్తిని 

| పసాదించునదిగా ఉన్నది. ఉదాహరణమునకు కపూాయరనమునకం శై ఊవణ 

రసము శక్తివర్దకము. ఇమే తక్కినవి గహింవవ లెను, 

కలిలౌథి : రసనేర్యదియము చే త (_గహించుట వలన రసాః అని చెప్ప 

బడినది.  పంచభూశాత్మకము, నిర్విశవము అయి మూర్తి గలిగిన (ద్రవ్యమును 
ఆ శయించి యున్నవి. ఇ-చటు (దవ్యమును ఆ|శయించిన రసాదులు వరనము 

ఏ రనమునకంకు పూర్వుమో ఆ రస న్వభావ విశషమువలన బలమును చేకూ 
ర్చునవి. 

మూ॥ త _తాద్య్యా మారుతం ఘ్నంతి [తయ న్లీకాదయః కఫం | 

కషాయ తి క్రమధురాః పి త్తమన్యేతు కుర్వశ॥ 

(వతివదార్భ్ము వ తత = అరసములయందు; ఆద్యాః = మొదటివై న; 

(తయః = మధుర, ఆమ, లవణ రసములు మూడు; మారుతం = చాతమును; 

ఘ్న౦తి = నశింప చేయుచున్నవి; తీకాదయః = తిక్క ఊవణ, కవాయరసములు; 

[తయః =మూడు, కఫం = కఫమును, ఘ్నంతి= నశింపచేయును కపషూయ 

త క్షమధురాః జా కపాయతి కముభుర రసములు; (తయః = మూడు, పిత్తం వ 

సి త్తమును, ఘ్నంతిడానశింపచేయును, అన్వేతు = ఈ చెప్పబడిన వానిక్షన్న ఇత 
రములై న రనములు, (దోషాన్ = వాతాది దోషములను); కుర్వతే = చేయు 
చున్నవి. 
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తౌత్న్ర)ర్భొము * ముధురాది రసములు మూడు, తికాదిరసములుమూడు 

[5 మముగా వాతనాళ క ములు, వర్లక ములుగా నున్నవి. తికాదిరనములు మూడు 

మధురాది రసములు మూడు (కమముగా కఫనాళకములు, నర్ధక ములుగా 

నున్నవి, కసూయతీ కృవముధుర రసములు, ఆమ అవణ ఊవణ రసములు కమ 

ముగా పి త్తమునకు నాశనములుగా, వృద్దికరములుగా ఉన్న పి. 

భలిలేఖి : ఇచట విశేషముగా ఇట్లు చెప్పబడుచున్నది. మధుర రసము 

వాత పి తములను నళింవచె యును. శ్రైషిములను వృద్దిపరచును. _ ఆన్లురసము 

వాతమును నశింపచసి కఫ పి త్రములను జనింవ జేయును. లవణరనము వాయు 

వును నశింప జేసి కఫ పి తములను జనింపజేయును. తి క్షరసనము కఫపి త్రము 
లను నళింవ జేసీ వాతమును కలిగించును. కటు రసము కఫము నింపేసి వాత 

పీ తములను కలిగించును. కషాయరసము కపఫపి త్రములను నళింపజిసీ వాత 

మును కలిగించుచున్నది. 

మూ! శమనం కోపనం స్వ స్టహితం (ద్రవ్యమ్తి (తిధా॥ 

(పతిపదార్హ ము; శమనం = శమనము; కోవనం = (పకోపముకు చేయునది; 

స్వస్థహితం = ఆరోగ్యవంతులకు పథ్యమై నది; ఇతి = అని; (దవ్యం = (ద్రవ్యము; 

|తీధా వ మూడఢడుపిధములు. 

తౌత్ప్చొర్యొయు: శమనము, కోవనము, స్వ 

విధములుగా నుండును. 

స్టహాతము అని_దవ్యము మూడు 

కలిలోఖ: వై చెప్పిన మధురాది మ్యడననులకు ఆ్యశయమై [దవ్యము 
రసాదులను ఆ ఇేపించక [ప్రభావము వలననే శమనాదులను కలిగించును. విశిష్ట 

రసాదులచే కూడుకొన్న గుడూచీ (తిప్పతీగ) మొదలగు |దవ్యములు పక్ 
పించిన వాతాది దోషములను శమింవచేయును. యవకము (కా కు మినుములు) 

పటలము (ధాన్యవిశేషము), మినుములు, లేత మున్నంగి, సంయోగ వికుద్దము 
లగు తీర మళ్స్యాదులు కోపన (దవ్యములన బరగును. బుతుచర్య, మాతా 
శిీతీయా ధ్యాయము లందు | పతిదినము సేవించుటకు యోగ్యమై న యవలు, 

గోధుమలు, ఎల్టిరాజనాలు, దివ్యోదకము, తీరము, బలకరము, రసాయన 

వాజీకరణోప యో గములగు ద్రవ్యములు స్వస్థహిత దవ్యము లన బరంగును. 

వి.వ్యా: స్నేవాము, గురుత్వాది గుణములు, విపరీత గుణములుగల 

వాతమును శమింప జేయును. ఘృతము, మాధుర్యము మొదలగునవి వివరీత్ర 

గుణములుగల పిత్తమును శమింప జేయును. తెనె. రూక, తీక్ష, కషాయ 
గుణములు గలవి యగుటవలన విపరీతగుణములుగల కఫమును శమింవ జేయును. 

మూ ఉప్షశీత గుణోత్క-ర్షా తత వీర్యం ద్వి ధాస్మృతమ్॥ 

(వళిపదార్థము: తత = ఆ|దవ్యమునందు; ఉస్థశీతగుణోత్క_ర్షాత్ = ఉన్ల 
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గుణాధిక్యత శితగుణాధిక్యతల వలన, వీర్యం వీర్యము; ద్విధా = 'రెండువిధము 

లయగా, స్ట్ట్రతమ్ కా చెపవృబ౭నదె. 

తాత్మ్రర్యాము: ఆ దవ్యము నందలి ఎర్యము ఉప్ప గుణాధికకము వలన 

ఉప్ప వీర్య మనియు శీతగుణాధిక్యమువలన శిత వీర్య మనియు చెండు విధములుగా 

చెప్పబడినది. 

కళిలోఖు: (దవ్యమునందు ఉప్పగుణాధిక్యత వలన ఉస్ష వీర్యము నీత గులా 

ధిక్ళత వలన శీత్రపిర్యము అని రెండు విధములు. ఎన్రైనను (దవ్యమంతయు 

పాంచ భౌతికము. అక్షైనప్పటికిని సూర్యు చం దుల వలన సమస్య మయెన భావము 

లకు కొంచెము ఉప్పగుణము ఎక్కువగా నున్న ందువలన దానితోనే కార్యము 

జరుగుచున్న ందున ఉప్షవీర్యముగా చెప్పబడు చున్నవి. దానికి విపరీత మెనది శిత 

పీర్యము. ఏీరమనగా శక్తి మరియు కార్యకారణ హాతువు. 

al [తిధావిపాకో _(దవ్యనస్యస్వాద్వమ్లు కటు కాత్సక £॥ 

(వతి వదార్థము: (చవ్యస్య మా (దవ్యము యెక్క; పివాకః = విపాకము; స్వా 

ద్వ్లు కటుకాత్టక ౩ మథుర , ఆమన్లు, కటుకములుగా; తిధాడామూడువిధములు. 

తౌత్సర్శంము: (ద్రవ్యము మూడువిధములే న విపాకములను చెందును, 

ఎట్లనగా మధుర విపాకము, అముపివాక ను, కటుపిపాకము అని. 

కొళలిలో ఖు: సమస్త (దవ్యము లకు జఠరాగ్ని సంబంధమువలన సివాకము 

(న్వన్వ రూవముమారుట) మూడువిధములు. మధుర లవణర సములు మథుర విపా 

కముగానుూ, కటుతిక కషూ యరనములు కటటుపిపాకనుగాను పరిణతి చెందును, 

మూ॥ గురుమంద హిమ్నిగ్గ ళ్లక్తసాం[ద్రమృదున్గరాః 
ధి ౧౭ ® 

గుణొాస్సనూత్భ విశ దావింశతిస్సవిపర్యయా 8|| 

అభ అధి . తి 9 గ ॥ ఇర 8 కావాల (పతీ రిము:గురుమంద బామస్నీగ్గ శృత్షసాం _దమృదుస్థిరాః = గురుత్వ 

ంద్య, హిమ, స్నీగ్గ, క్షత, సాం|ద, మృదుత్వ, స్థిరములు; ననూతసివిశ 

దాః = సూత్మవిశదములతో కూడిన, గుణాః = గుణములు; సవిపర్య యాః = 

విపరీతగుణములతో కూడ; వింశతి; = ఇరువది గుణములుగా; భవంతి = అగు 
చున్నవి. 

తౌత్మ్రర్భ్కయు: గుర్వాది గుణములు ఇరువది. ఈ ఇరువది గుణములు 

(దవ్యము నా శయించి యుండును. (పతి |దవ్యమునకు వివరీతగుణముల తోడ 
నిరువది గుణములు కలిగి యుండును. 

లలిలౌఖ: (దవ్యము నా|శయించి యుండు గుర్వాదులు విపరీతగుణము 
లతో చేరి ఇరువదిగ నగును. అది ఎట్లనగా గురుత్వమునకు లఘుత్వము విప 

రీతగుణము, మాంద్యమునకు తీళ్టము విపరితము, హిమమునకు ఉషము విప 
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రితము, స్నిగ్గమునకు రూక్షము విపరితము, క్ల శ్షమునకు ఖరము విపరీతము, 
సాం[దమునకు |దవము విపరీతము, మృదువునకు కా థిన్యము వివరితము, స్ధిర 

మునకు సరము విపరీతము, సూవ్ణుమునకు స్టూలము విపరీతము, విశదమునకు 

పిచ్చిలము విపరీతము, అని గుర్వాదులకు విపరీత గుణములను తెలియవలెను. 

మళా॥ ఇం (ద్రియార్థావ్యవాయీ చ వికాపీ చాపరేగు ణాః॥ 

(వతివదార్థము; అపి చ=ానురియు; ఇం దియా ర్ఞాఃః= ఇం[దియార్ధ ముల న 

శబ్దన్సర్శ రూపరన గంధములు,  వ్యవాయీడావ్యవాయి; " చడామరియు; 
వికాపీ = వికాసి; అపర వై వై చెప్పిన వాటికంశు ఇతరములైన; గుణాః = 

గుణములు, 

తొత్మ్రార్యూమయు: వె జెప్పిన ఇగువదిగుణములుకాక ఇం[దియా*ర్జము లై న 

శబ్రస్పర్శరూ పరస గంధములు: వ్యవాయి, ఏకాపి ఇపీయును గుణములుగా 

చెప్పవలెను. వ్యవాయి, వికాషి ముందు ఖోకములలో వివరింపబడును. 

తణిలౌఖ : వై చెప్పినవాటికంచు ఇతరములైన గుణములుగా శజ్టాదు 
లనుగా చెర్చి చెప్పవలయును, 

మూ ప్యవాయీదేహమఖిలం వ్యాప్యపొ కాయకల్ప లే। 

విశాపీ వికసన్ ధాశూన్ నందిబంధాన్ ఫేముం౦ చతి 1 

సరతీక్ష |పక శొత్నుక క్చిత్తా పరికర ఆ| 
రా న న జాని 

(వతివదార్థయు : అఖిలం=--నమస్తమెన; దెహం =ళరరమును; వ్యాప్య 
వ్యాపించి;పా కాయ కల్ప త=పాకమును చెయుచున్నద్ ;సః=అద్కివ్య వాయి" = 

వ్యవాయి; ధఛాతూన్ ధాతువులను; వికమన్ హెవికసించుచూ; సంబంధాన్ హనంబం 

ధములను; విముంచతి౭7ైనాశనము చేయుచున్న దో; సః హాఅది; ఏకాషీహైపికాపి,; 

3 క్రిత =కొందరా చార్యులు; త” = ఆవ్యవాయీవికాషలను; సరతీత్ష పక రొ = హై 
యా £3 cu 

సర|పకర్త ప్రీక్ష పకర్ష కములుగా; వరికీరి ఈ వకల్పించిరి, 
oo ft యె ఆం 

తాత్పృర్యూము : ప్మదవ్యము సర్వశరీరమును వ్యాపించి పాకమును చేయు 
చున్నదో ఆ దవ్యము వ్యవాయి[ దవ్యమనియు, సమస ధాతువులను హింసించుచు 

సంధి బంధములను నాశనము చేయుచున్నదో అది విశాపి. [దవ్యమనియు 
వ్యవహరింప బడుచున్నది. కొందరాచార్యులు వ్యవాయి సరగుణ మెక్కువ కల 

దనియు, వికాషి తీక్ష గుణ మెక్కువగలదనియు కూడ చెప్పుచున్నారు. 

మూ! కాలార్ధకర్మాణాం యోగోహీనమి థ్యాతిమాత్రకః 

సమ్యగొ్యాగళ్ళ విజ్హేయో రోగారో.7 క కారణమ్! 

(వతివదార్గయు : కాలార్భక రణం శాల అర్జక ర్భాలయొక్క; హీన 

పు థ్యాతీ మా త్రకఃరమో గః = హీనయోగము మిథ్యాయోగము, అతిమా[త్ర 
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యోగము; సమ్యగో[ోగళ్చ మరియు. నమ్యగో్యోగము; రోగారా రక. కార 

ణమ రోగఆరోగ్య కారణముగా; విజ్రేయః = తెలియవలెను, 

తాత్ఫ్ర ర్యోంయు ; 'కాలార్జక ర్భలయొక హానయోగ,మిఖ్యాయో గ, అత్తి 

యోగములు సమ్యగ్యోగము రోగ ఆరో గ్యకారణముగా "తెలియవలెను. 

లోలిలోఖు : దోషముల యొక్క వృద్ది హోనములు రో గమునకు కారణముగా 

చెప్పబడినవి. కాల అరక రర్టలయొక్క అతియోగాదుల వలన ఏర్పడిన 

దోషముల యొక్క వృద్ది హానములు రోగాదులు జనించుటకు కారణముగా 
చెప్పబడినది. కాలము శీత ఉప్ప వర్ష భేదములచేత మూడువిధములు, కాలము 

యొక్క స్వరూపమునకు వోని కలుగుట హీనయో గము, స్వరూపము యొక 

అతిశయము అతియోగము. స్వరూపవె చై_పరీత్యము మిథ్యా యోగము. “అర్హా” 

అనగా ఇం దియార్థముల న శడ్జాదులు అని అర్హము, ఆ శశ్రాదులకు ఇం|[దియ 

ములతో అల్ప సంయో గము, 'సంయోగా భావము, హీన మో గము, అత్యంత 

సంయోగము అతియో గము, ఇష్టము లేని (దవ్యములతో నంబంధము మిథ్యా 

"యోగము. కాయవాబ్మనన్సుల యొక్క. (కీయ ( చెష్ట) కోరయని చెప్పబడును. 

కరగ్భయొక్క సొన (పవృత్సి హీనయో గము,అతి| పవృత్తి అతి యోగము. వేగో 
ధరణాదులు మిథానయోగము, అన్నింట యుక్కా నమానమైన (సవృత్సి సమ 

యోగముఅని ఇలిసికొన వలయును. హినయోగ అతి యోగమిథ్యాళయయో గములు 

మూడు రొగకారణములు, కా లార్థకర్భులయొక్క నమ్యగోోగము ఆరోగ్య 
కారణముగాను చెప్పబడినది, 

మూ॥ సత్త్వం రజ స్తమేేతి (త్రయః (పోకామవోగు ణాః॥ 

(వకివదార్భియ: (తంత = ఈ తం్యతమునందు; వ్యవహాశరార్థమ = 
వ్యవ వహారముకొరకు) స_త్తంరజ_స్తమశ్చితి = నత్వరజ_న్తమన్సులని; మహో 
గుణాః -ఒమహాగుణములు; | తయః మూడుగా: (పో కాః=ాశచెప్ప బడినవి, 

తాల్ఫిర్భంయు : సత్వరజ స్తమోగుణములు మూడు మహాగుణములుగా 

క తం తమునందు చెప్పబడినవి. 

మూ॥ నిజాగంతు విభాగేన రోగాశ్చ ద్వినిధామశాః॥ 

(ఎతివదార్థము : నిజాగంతు విభాగేన మ నిజఆగంతు ఖేదముచేత 
రోగా మరో గములు, ద్వివీధాః == రెండువిధములుగా; మతాః ---చెవృబడినపి, 

తాత్తృర్యము : వె చెప్పబడిన రోగారో గ్యములలో రోగము నిజము, 

ఆగంతుకమని రెండువిధములు, 

కలిలోఖ:ఆహోర విహారముల చేత దోషము |పకోపించుచున్న ధో ఆదోషము 
వలన కలుగు బాధ నిజరో గమనియు, అధిఘాళాదులవలన సంభవించు దోమ 

" కోపము ఆగంతుకరోగమనియు చెప్పబడినది, 
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మూ॥ రోగన్ను దోవ.వైషమ్యం దోషసొమ్యమరిోేగతా॥ 

రోగ౩=రోగము; దోషసామ్యుం = దోషములయొక్కా సామ్యము; అరోగళా = 

ఆరోగ్యము. 

(పతిపదార్ధ మ. : దొవవై షమ్యం = దోపషములయొక్క వై మమ్యము; 

తాత్త్రర్భూము : వాతాది దోవములలో నొకటి నను, శెంటికై నను, 

మూటికె నను స్వపమాణమునకం శు వృద్ధియెనను క్షయమైనను గలిగినయెడల 

రోగము సంభవించును. వాతాదిదోషములు హెచ్చుతద్గులులేక సమముగా సంచ 
రించుచుండిన ఆరోగ్యము సంభవించుచుండును., 

శఠిలేఖ : విషమత్వమనగా న్యస్థానము నుండిక దలుటయని అర్థము 

మూ! శేషాంకాయ మనో భేదాదధిష్యూనమపి ద్విధా, 

(పతిపదార్థము : "తేపూం = ఆ రోగములకు; కాయమనో భేదాత్ = 

కాయ = శరీరము; మనః = మనస్సు అను; భేచాత్ = భేదమువలన అధిష్టాన 
మపిడాస్థానము కూడ, ద్విధాడా రెండు విధములు. 

తౌత్పర్యము : నిజాగంతుకరోగములకు శరీరము మనస్సు అనునవి రెండు 
ఆ| కయములుగా నుండును, 

కలిలోఖు: జ్వరము ర క్షపి తము మొదలగువా టికి శరీరము, రాగ ద్వెషాదు 

లకు మనస్సు అధిపానము, 
© \ 

మూ. రజ సమశ్చమనసో డ్వాచ దోషా వుదావ్యాతౌ, 

(పతిపదార్థము : _ రజఃడారజోగుణము, తమఃచ౩త మోగుణమును; 

దెం సెండు; మనసః = మననస్సుయొక్క; దోషో = దోషములుగా; ఉదా 

హృ తే"చప్బ్పబడనవి. 

తొత్త్రర్యుమయు; రజోగుణము తమోగుణము అను రెండు గుణములు 

మనస్సునకు నంబంధించిన దోషములుగా శా(స్త్రమునందు చెప్పబడినవి, 

కొశిలేల : రోగములకు వాతాదులు కారణములు అని చెప్పబడినవి. 

అవి శారీరకరోగములశేగాని మానసికరోగములకు కారణములు కాకుండుట 

వలన మాననదోషములను చెప్పదలచి ఈ నూ[తమునందు రజ న్లమసన్సులను 

దోవషములుగా చెప్పబడినవి, 

మూ॥ దర్శన స్పర్శన [పశె్నః పరీశేతచ రోగిణమ్!! 

(పతిపదార్థము : దర్శనవచూచుట; స్పర్శన - తాకుట; |పృశె షః చా 

[పశ్నించుట చెతను; రొగిణమ్ రోగ గస్తునిి పరీకేత; = వరీతి.ం చవలెను. 

తొత్పర్భాము: చూచుట, తాకుట, (ఫళ్నించుట ఈ మూడు విధము 
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లైన పద్దతుల ద్వ వ్యా పీడితునీ పరీకింపవలెను. 

క ల లోఖ దృష్టితో (క ంటితో) వర్ణము మొదలగువాటిని, న్పర్శనముతో 
శరిరసంతాపము, వి వంది మొదలగు వాటియందలి కఠినత్వాదులను (ప్రశ్న 

ముతో శూల అరోచకము మొదలగువాటిని శెలునుకొనదగినది. 
మూ॥ జాంగలం వాతభూయిస్టమానూపంతుక ఫోల్భణమ్ | 

సాధారణం సమలం తధా భూదేళ మా ది శేత్॥ 

(వతివదార్హము :. భూచెళంచ దెశభిదము చెత భూమిని; వాతభూయి 
ష్టం హన్వలో దక కొలీగ్ వృవపర్వతాదులతొ గూడియుండునది; జొంగలంై 

బఉెంగలమనియు; కఫోల్బణమ్= అధిక మన జలవృత్రములతో గూడ గాలిఎండ 

లేకుం ఉడిది; ఆనూవంచఆఅఆనూపమనింయు; సమమఉం జా ంగల ఆనూపదేశ లక్షణ 

ములతోగూడియుండునది; సాధారణం =సాదారణదెశళమనియు; (అధా=- మూడు 

విధములుగా; ,ఆదిశత్ = శెలిసికొనవలెను. 

తాల్ఫ్ రము: భూ పదెశము ఓెంగల్యము, అనూవము, సాధారణము 

అని మూడు విధములు. వాతాధిక్యాము గలది జొంగలమనియు, క ఫాధిక్యము 
గలది ఆనూవమనియు, వాతాది దోషములు సమముగా నుండునది సాధారణ 

దేశమనియు Tలిసికొనవలెను. 

బలిం: స్వలా దక ము గలిగి వృతపర్వతాదులతో కూడియుండునది 

జెంగల చేశము. ఇది వాళాధిక్యము గలది యగుటచెత ఆదేశము నందు 

పుట్టిన మృగ పురుష వతి ఓవమధులు మొదలగునవి వాళాధిక్యము గలవె 
యుండును. అధిక మె మున జలవృత్షములతో గూడి క ఖాధిక్యృము గలవి అనూప 

దెళశమనబడును. ఈదే మునందు జనించిన ఓమధులు మొదలగునవి కసా 
రక్ళము గలవిధె స్నిగ్రములుగా నుండును. వాతాది దోషములు సమముగా 
నుండి జిొంగల ఆనూవకే షళ లక్షణములతో కూడి యుండు పడేశము సాధారణ 

'దేళశమనబడును. 

మూ! డ ణా విర్వ్యాధ్యవస్థాచకాలో ఖై వజ్యయోగక్షృక్ 
(వతిపదార్దము: "కాలః = కాలము; తరాదిః హతమాూాది స్వరూవముగను, 

వ్యాధ్యవస్థాచ = బ్యాధ్యవస్థా స్వరూప రముగను, Gl మజ జ్యయోగకృత్ = భేషజము 

నకు రోగికి సంబంధము చేయుచున్న ది. 
తాత్న్రర్భొంయు వ తరూాది స్వరూపముగను, వ్యాధ్యవస్తాన్వరూవను గను 

కాలము రెండు విధములు. ఈ రెండు విధములైన కాలములు రోగికి జెవధ 

మునకు సంబంధమును కలిగించును, 

కలిరోఖ : కాలను తగాది, వ్యాధ్యవస్టాయని రెండువిధములు. త్షణాది 

కాలము (పసిద్ధము. వ్యాధ్యవస్థాకా లము వ్యాథియొక్క పురాణత్వము నూతన 

తము విశిష్ట లక్షణములను తెలియ ఇయును. ఆరెండు కాలములు రొగికి 
ఓఉెషధమునకు సంబంధము కలిగించును. తకాది అను ఆది శబ్దము 

నలన లవ, [తుటి, ముహూర్త, యామి, అహోరాత, పక్క మాస, బుతు 
ఆయన, నతవత్సరములను |గహించవలను. “పూర్వాహేవమనం చేయం, 
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మధ్యా హ్నేకు విశేచనమ్, మధ్యాహ్నే కించి డావృత్సవస్తిం దద్యాథి విచ 

క్షణం" అనగా మా ర్వాప్తాము నందు వమనమును, మధ్యాహ్నా మునందు పి 

చనమును, వముథ్యావన్నుము కొొంతమానిని పిదస వస్తి కర్శను చెయుంచవలె 

నచెడికాలము తలా “దకాలమనబడును , ""అంమనం 'స్వదనం కాలోంయు వాగూసి, 

క కోరసః, ములానాం బాచనానిస్ఫ్యుః య థావస్ట్రం (క మెణవాజ్వనే చేయా? 

కపూయా శ్చ సర్సిః కరం విరేచనం, _త్యహంవాపడ హం వించ్యాద్విత్య దోవ 

బలాబలమ్. మృదుర్ద్వరోల ఘు శ్రైవాళ్చలికాశ్చమలాయదా,' అచిరజ్వరితస్యాపి 

భేషజం యోజ మమేత్త దా” అనగా యుక్త కాలమునందు లృఘనము, స్వెదకర్శ 

యవాగూపానము వేరైన కమాయాదులను _కాగుట ఇవీ యథా (5 ముముగా 

నాయా ంరోగావస్టకు తగిన విధముగ వాతాది మలములను వచనము చేయును. 

దోవ బలాబలములను బట్టి మూడు లేక ఆస దినములు గడచిన జ్వరములో 

పానము చేయతగిన కషాయ. తీర విరోచనముల నివ్వవలయును. జ్వరము 

మృదువుగను శరీరము అేలికగను మలములు స్థానమునుండి చలించి నవిగ నుండు 

నపుడు వజ్వరితునికి కూడ జావషధము నియ్యవలయును. ఈవిధముగా రొగ 

ముల దుక సామ-నిరామ - మృదు - మధ్య - తిక్షాద్యవస్థలకు సరియగు 
జెమధమునియవలననెడి కాలము వాధ్యవస్థా కాలమనబడును. 

మూక ళోధనం శమవంచేతి సమాసా దెపధండద్విధా॥ 

(వతివదార్థము ; శోధనండాళశోధనమనియు; శమనంచేతి = శమనమ 

నియు; ,నమాసాక్ =సంగవాముగా; బొవధం హజొవమధముద్విధా = శెండువిధములు 
తౌత్స్ళర్భుయు : _ జావషధము సం గహముగా శోధనము, శమనము అని 

రెండు విధములు, 

 ళోళిలోఖ : కాలము రోగికిని జొవధమునకును సంబంధమును కల్పించునని 

చెప్పబడినది.” ఇందువలన ఆవిషయమును సంపూర్ణముగా ఆక ళించుకొనుటకు 

సూ[తము “5ేధనమ్ు అని (పారంభింపబడినది. (దవ్యముగాని ఇతర అభి చారిక 

కియలలో ఉపయోగించు వస్తుజాలముగాని [పకొపించిన దోషములను నింవ 

జేయుటకు ఉపయోగించుచున్నారు. అదియే జెమధముగా చెప్పబడుచున్నది. 
సం్యగహ ముగా శోధనము, శమనమని జెొవధము "రెండు పిధములు. శోధనమ 

నగా వది (పకోపించిన దోషములను వెలుపలికి నెట్టి రోగోవశమనమును చేయు 

చున్నదో అది. శమనమనగా పది న్వస్థానమందున్న దోషములనే సమాన 

స్టాయిలోనుంచునొ అది, 

బి.వ్య్మాం.: జొవధములు అనెక భేదములు కలవియెనను అవన్నియు 
శోధన శమనమును ఈ రెండు విధములగు  జెవధములలటో అంతర్భవించుటచేత 

జెషధము శెండువీధములని. చెప్పబడినది. వాతాదిదోషములు మిథ్యా హోర 

విహారాదులచేత |వకోపించినపుడు వాటిని వెలివరచి రోగమును శమింవ జేయు 

జొవషధము శోధనౌవధమిని చెప్పుదురు. (పకోపించిన వాతాది దోషములను 
స్వస్థానమునందె శమింవశేసి ఆ దోషములకు నమత్వమును కలుగ జేనెడి జౌొవధ 
మును శమనౌవధమందును. 
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మూ॥ శరీరజానాం దోషాణా9 (క్రమేణ పరమౌషధమ్! 

వ నీర్విరేకోవమనం తధా తైలం ఘృతంమధు॥ 

ధిథైర్యా తా్టాది విజ్ఞానంతునో దోపౌవధం పరమ్! 

(వతి పదార్థము ; వ న్ఫిః వస్త; విచేకః = విశేచనము; వమనమ 

నమనము; తథా=మరియును; తె లంచతై లము (నూనె); మృతంచనెయ్యి; 

మధు= తెనె; _రమేణడా[కమముగా; శదీరజానాం దా శరీరము నందుద్భవించిన, 

దోమాణాండాదోవషములకు; పర మౌషధం = ఉతప్చాష్ట్టయన ఉఒఉొవషధము; థ్నెర్యా 

తాదివిజానం ,. దీరాబుది; ధెరగడాదాథచి తము; ఆత్నాదిచ2యాగాభాననా 

$్ రమత్మస్వరూపవనను తెలిసీ కొనుట మొదలగు, సనం =విజ్ఞానము, 

మనోదోపొషధంవరమ్ = మనోదోవములగు రజ స్తమోగుణములకు ఉత్య్రప్ట 
మెన జొషధము. 

క ళిలోఖ : స్నేహక్వాథాది రూపమైన వస్తి గుదమార్షమున చెయదగి 

నది. ఈ వస్తి వాతమునకు ఉత్కృష్ట మెన జొపధము. నొటితో _తాగబడి, ఆశయము 

లందున్న మరియు అమాద్యువస్తలలో నున్న పిత్తమును గుదము ద్వారా వెలిపర 

చునది విశేకన-:. నోటితో |తాగబకి నోటిద్వారా శ్రేష్టిములను_ వెలిపరచునది 

నమనమనబడు'స. ఈ విధముగా శోధనము చేయుటచ ఇవి దోషములకు ముఖ్య 

షధము లగును. ఇదే విధముగా వాకాది దోషములకు శమన విధానము చెప్పు 

బడెను. తైలము చాతమునకు, ఘృతము విత్తమునకు అేనె శ్లైమ్మమునకు 

ముఖ్య శామక దవ్యములు. బుద్ధి భై ర్యము మొదలగునవి మనో దోషములగు 

రాగమునకు విఘ్నుకరులగు రజన్న మోగుణనులను నివారించుటలో (పథాన 

జిొవధము లగును. కాల పరిస్టితి ననుసరించి అన్నియును అన్ని పళలందు ఉప 

'యోగపడును. 

మూ॥ తంతస్యాఒస్యపరంచాతో వక్యతేఒధ్యాయ సం[(గ్రవా£। 

(వతివదార్జ ము ; అతః =ైఅందువలన; అన్య ఈ; తం | తస్య = అష్టాంగ 

నం(గవామను [గంథమునకు; పరండాజత్క్యృష్టమైన; అధా్య యనం గహఃచ 

అధ్యాయము యొక్క సం తపము; వవ్యు త=చెపృ బడుచున్నది. 

తాత్సర్భాయు: అష్టాంగ సం్యగహమను నీ (గంథము సులభముగా నుప 
స్థితిలో నుండుట కొరకు అధ్యాయములు సం కేపముగా చెప్పబడుచున్నపి. 

లలిలేఖ : అష్టాంగ సం|గహనుకు పేరు. గల నీ తం|తము సుఖముగా 
ఉపస్థితి యందుండుట క అధ్యాయములు సం|గ హముగా చవ్వుచున్నా డు. 

మూ. ఆయుష్కామియ శిష్యూర్ధదినర్తు వ్యాధ్య సంభవాః। 

(ద్రవాన్నజ్ఞాన సంర జా విరుర్దానాాన్న పానికాః। 

మా(తాళి తొషధజ్ఞూన (శేస్ట కుఖ్యాది నం్యగవోః। 
మవోకషూయ వివిధ [ద్రవ్యాధది రసభిదకాః। 
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దోషాదిజ్ఞున త ద్భెద త్మత్కియా రోగ భేషజమ్ | 

చ్వ్యషధ స్నేహన స్వేన ళుధ్యాస్థాపన నావనమ్! 
ధూమ గండూవమ ద్భ కేక త్తి య న్ల9జలౌకసః॥ 

సిరావిధిశ్ళల్య విధి శ్ళనతారాగ్ని కర్మకాః; 

చత్యారింశదిమే ద ఛ్యాయాస్సూ[తమ్॥ 

తాత్తృర్యూయు : న్మూతస్థానము నందు ఆయుష్కామీయము, ిపో్టోపనయ 
నియము, దినచర్య, బులు చట్టి రొగానుత్చాదనీయము, దవ దవ్య విజ్ఞాని 

యము, అన్న పానవిధి, రా కాశితియము, ద్వని ధవ ధజ్ఞానీయము; అ(గ్య 

సం|గహము, శ ఫోధనాది గణ సం|గహము, మహాకపాయ సం|గహము, వివిధ 

వ్యసనం పము వ్యాది విజ్ఞానీయము, రసభిదీయము, దోషొది జ్ఞానీయము, 

పష భేదీయము, దోషో చేవ క్రమణియము, రోగ శేగేయము, భేవజావ చరణీయము 
ర్వవిధోప క్రమణీయము, న్ని హావిధి, “స్వదవిధి, వమన వినేచనవిధ, వస్తి విధి, 

సన్యవిధి, ధూమపానవిధి, గండూ పాదివిధి, ఆళ్బ్యాతనాం జనవిధి, తర్పణవుటపాక 

నిధి, శస్త్ర కర్శవిధి, ఇతరవాక విధి, అగ్నికర్శవిధి, అని నలుబది అధ్యాయములు 

కలిగి యుండుము. 

యి బి, “ సూచ్య అనెన నకలన సం (తార్గః “అమ వ్యుత్పత్తి నాధార 

ముగా చేసికొని ఈ తంత్రము నందలి సక లార్గములును సూచించినందున 

మూ (తఖ్దానమని సేకుపొందెను, 

మూ శారీరముచ్యశే॥ 

ఇది 

పు(కార్గ గర్భావ[కాంతి చ ర్యావ్యాసచ్చ్భరీరజా? 

సిరామర్శ (పక ళా ఖ్యావికృతాంగే హితామయా:॥ 

సదూతా ద్వావశా ఛ్యాయా*॥ 

తాత్పర్భాము : శరీర స్థానమునందు పు|త కామీయము, గర్భావ| కాంతి, 

గర్భోపచరణీయము, గర్భవ్యాపదము, అంగవిభాగము, సిరావిభాగము, మర 

విభాగము, (పకృతి భే దీయము; వికృతి జ్ఞానీయము,  వికృళేవో విజ్ఞానీయము, 

పీక తే వ్యాధి విజ్ఞా నయము, దూతాది విజ్ఞానీయము అను వంగ డెండు "అధ్యాయ 

ములు కఠథిగి యుండు ఎ 

మూ॥ నిదానం సార్వశానికమ్! 

జ్వరాస్ఫక్ శాన యమ్మూది మ దాద్యరొతిసారణామ్; 

మూ[తాఘాత | ప్రమేవిణాం విర ధ్యాద్యుదర న్యచ। 

పాండు కువ నిలారానాం వాతా(నస్యచపోడళ।॥ 

తాత్స్రర్యోయు : నిడానస్టానమునందు : సర్వరోగ నిదానము, జ్వర 
నిదానము, ర కపి త్త నిదానము థా సబాధ్మానిదానము, యత్బాది నిదానము, 

మచాత్యయని దానము, అర్ఫోని పానము అతిసార  నిచానము ఉదర 
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నిదానము; పాండురోగ నిదానము, కుష్పనిదానము, వాతవ్యాది నిదానము, 

వాతళోణిత నిదానము ఆని పదునారు అధ్యాయములు ఉండును. 

మూ॥  చికిశ్సాజ్వర యోద [స కాసయోః శ్వాస యత్మణోః। 

వమౌమదాత్య్యయ౬ర్శ ను విశిచ్వా దంచ మూతి శే 

వి[ధ ధా గుల్మజఠర పాండు కోఫపవిసర్చిషు! 

కుప్పక్స్వి తా నిల వ్యాధి వాతా షు చికిత్సితమ్! 

చతుర్వింశతి ర థఛ్యాయా 8- 

తాత్న్మ్రర్య్థాయు : చికిత్సాన్థానమునందు: జ్వర చికిత్స, బర్త జ్వర చికిత్స, 

రక్త పత త చికిత్స, కాసచికిత్స్చ, తత కయశకాసచికిత్స, శాషసచికిత్స, అతీసార 

చికిత్స, (గహణీదోషచికిత్స,  మూూతాఘాత చికిత్స, [(వమెహా చికిత్స, 

న్ ే ఫచికిత్స, విసర్వ చికిత్స, కుష్టుచికిత్స , నతచికిత్స, వాతవ్యాాథిచకిత్స, 

వాతశోణిత చికిత్స అని ఇరువదినాలుగు అధ్యాయములు గలవు. 

మూ! క ల్పసిద్ధిర త 8 పరమ్! 

కల్చోవ మేర్వి-తేకన స్య తత్సిద్దిర్వ పస్తికల్పనా ॥ 

కల్పశ్చసిద్ధవ_న సీనాం సిద్దిర్వ స్యము వానయోః। 
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తాత్మ్థ్రర్టాము : కల్చ్పస్థానమునందు ఆ వమనక ల్పము, విరెచన 

కల్పము, వమనవిశేచన వ్యాపత్సిద్దికల్పము, వ్తీకల్పము, సిద్దవస్తికల్పము, 

వ_స్తివ్యాపత్సి ధ్లైక ల్పము, అనువానన వ్యావత్సిద్దికల్పము, _దవ్యక ల్పము అనీ 

ఎనిమిది అధార్హియములు కల్ప న్థానమునందు చెప్పబడనవి. 

మూ॥ స్థానకుత ఉత్తరమ్., 

బాలోపచర ణే వ్యాధిగవాజ్జూన నిేధనే। 

స్నానే పృథ (గ్రహా భూశే ద్వావున్మా'దే న్మృతిక యే॥ 

వర సంధిగ తె చాడా ద్భక మో లింగ నాశిషు! 

సర్వన్భృకన్య్వంద దృక్నాశే కర్ర నాసాముఖిషుచ। 

మూరి (వగా తథా చ్వాచ్యా నద్యోభంగే భగందే॥ 

(గంఛ్యా దాము దరోచేషు గువ్యూరోగే పృథగ్వ్వయమ్। 

విపే. చ్యాథుజగ కీశు చ్వౌచ లూతానుమూవి కే! 

వి మేవిషపోవయో గేచ త థా ౬ఒధ్యాయో రసాయనే। 

వాజీకరణ ముద్దిశ్యపంచాళో=ష్టాంగ పూరణః॥ 

తాత్సృర్య్యము : ఉత్తర స్థానమునందు —_ బాలోపచరణీయము, చాలా 

మయ వతి ఇ.ధము, బాల|గహావిజ్ఞానీయము, జాల గహ పతి షేధము, స్నాన 

విధి, (వ ళ్యెక (గహ పతి పెధము, భూత గవావిజ్ఞానియము, భూత గహ 

(వతి వమేధము, ఉన్మాద(పతి షేధము, అపస్మార పతి సేధము, వర్శ్మరోగ 
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విజ్ఞానము, వర్శ్మర్ గపతి = ఇధము, నంధిసితాసిత ర గవిజ్ఞానియము, సంధి 

సితాసిత రోగ పకిఇ యధము, దృష్టిరొగ విజ్ఞానియము, తిమిర పలి, వధము, అంగ 

నాశ పతి "మదము, సర్వ్వాతిరో గ విజ్ఞానీయము, అభిష్యుంద (పతి దము, ద 

పాక పతి పేధము, కర్లరోగ గ విజ్ఞానీయము, కర్షరొ గపతి పెధము, నానారోగ 

విజ్ఞానియము, నానారోగ సతి డే ధము, ముఖరొగ విజ్జి: యము ముఖరోగ 

(పతి చేధము, శిరోరోగ పజ్జానీయము, ఇిదోరోగ (పతి శ్నేధము, |వణవిభ _ి 

విజ్ఞానీయము, _వణవిభ కపతి బమధము, సద్య వణ పతి మె ఇధము, భంగ వతి 

చేధము, భంగంధర | పతిషెధము, క! దరోగ విజ్ఞానీయము, ముదరోగ పతి 

షేథము, గుహ్యూరొగ విజ్ఞానీయము, గువ్యారోగ పతి షేధము, విష[పతి 

షెధము, సర్సాది దంష్టా”  విజ్ఞానీయము, సర్పాల దంష్టా") _వకిషేధము, 

కటక పకి సెధము, లూతాదీవిజ్ఞానము, లూశతాది|పకిఐ బధము, (పత్యేక లూతాదె 

(పతిషే ప ధము, మూపి-కా లర్క పతి మెధము, విపోప|దవ| వతిషేధము, విపోప 

యోగీియము; రసాయనాధ్యాయము, వాజకరణాధ్యాయము అని యాభై 

అధ్యాయములు చెప్పబడినపి. 

మూ. పంచాశదధ్యాయశళతం వడిః స్టనెస్సమీరితమ్! 

తొత్స్రర్యంము : నూటయాభై. అధారియములు ఆరుస్టానములు ఈ, 

అష్టాంగసం(గహమునందు విపు లీకరింపబడినవి, 

(పథ మాథ్యాయము ముగిసినది 



అక్టూంగసం| గహ వ్యాఖ్యానము 

ద్వితీయాధ్యాయ ము 

మూ॥ అథా౬త శ్నిమ్యోపనయనీయ మధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః 

ఆతి వా స్మావు రా|తేయాద యో మహర్షయః॥ 

(పతివదార్జ ము ; అధః = అటుతరువాత; అతః=అలఅందువలన; శిష్యోపనయ 

నియం డాశి మ్యునియొక్క దిక్షను గురించిన; అధ్యాయము =అధ్యాయమును: 

వ్యాఖ్యాస్యామః వవ్యాఖ్య్యానిం చెదము: ఇతి హూచఖఇ దేవిధముగా; ఆ| తయా 

దయః =౪ [తయుడు మొదలగు; మహర్ష యః హమహార్తులు: ఆహున్ఫ పలికిరి; 

తొత్న్రర్భాయు : (పధమా ధ్యాయము నందు ఈ అమాంగసం|గవా 

తం|తమునకు కావలసిన విషయములను సూత | పాయముగ చెప్పి తరువాత శిష్య 

తం|తమును ఈ అధ్యాయము నందు అ|తెయాది మహర్షులు. ఎట్లు వలికిరో 

అట్టు న్యూనాధికము లేకుండు నట్టుగ వ్యాభ్యానించెదమని |పతిజ్ఞా పూర్వక 

ముగా ఈ (గంథకారుడ అధ్యాయమును (వారంభించుచున్నా డు. 

బలిలేవి : ఉపనయనం -దిజొా, తదధికృత్యకృత్ ధ్యాయ = శిపోరప 

నయనీయః, తండాశిప్యోపనయనీయము. శిష్యునియొక్క దీక్షను గురించి 
చెప్పునదియని అర్థము. 

బి. వ్యా: వెదెక ధర్భ్శ|వతిష్ణావకులగు జాహ్మాణులకు మొదటనే 
ఉపనయనము జరిగియుండును. గళ్భాష్ట్ర మె (భాహ్మణముపనయీోతి” అనికదా 

వైదిక ధరను ఫోషించుచున్న ది. అయినను ఆయుర్వదపఠనము నారంభించు 

సమయమున మరల దెజా స్వ్రకారము విధింపబడుచున్నది. బుగ్యజుస్సామాది 

విధుల నాచరించు సాంప్రదాయ వైదిక వాహ్మణులకు అథర్వణ 'వేదవఠనము 
విధివిహితముగ కానరాదు. అథర్వణ వేదమున కంగభూతములై న ఆయుక్వేద 
ధను ర్వేదాది విద్యల నారంభించు సమయమున దీక్షను స్వీకరించవలసిన అవసరము 
కలదు. కావున ఇచట శిష్యునికి ఆయుర్వేద వఠనకాలమున దీత విధింపబడు 
చున్నది, 

మూ॥ _గురుభక్సొ ౬భియుకో ఒతియుకోధీస్మృతిపాటనై_ 8 

బుజ్వాన్య నాసానయన సను సిిగ్ద నఖచ్చవిః॥ 

[బహ్మ చారీ జితద్వన్హ్యో ధీర స్పుచరిత: స్టిరః। 



ద్వితీయాధ్యాయము se) 

షణ్మాసానుషితశ్ళక్షో లజ్జా శౌచ కులాన్వితః! 

కిపో్య౭ ధ్యాపోన్టగ తో యావద నం తం(తార్జ క ర్యాణామ్! 

(వతివదార్హము : _ గురుఖ క్షః=ాఆచార్యుని యందు భ క్రిగలవాడు; 

అభియు క్షఃడాశాస్తా"|ధ్ధయనము నందు |పయత్న శిలుడును; ధస్మృతిపాట టై 8; 

ధీ గహణశ క్రి, స్మృతిడాన్మ్యరణశ క్తి, పాటవైః = ఇం[దియముల యొక్క 

పటుత్వము చే; అకియు కః -కూడుకొసి యున్న వాడు; బుజ్వాస్యనానా 

నయనః =న్పష్ట్రమైన ముఖము, ముక్కు, నేత్రములు కలవాడు; తనుస్నీగ్గ 

నఖచ్చవిఃడాతనుస్ని గ్గ=ా స్నేహముతో కూడిన శరీరము; నఖచ్చపిః =-కా ౦తివంత 

మెన గోళ్ళు కలవాడు; బ్రహ్మచారీ వేదాధ్యయన తత్పరుడు (అన్టలిత 

పేర్యము కలవాడు); జితద్వంద్వః హరజస్త మోగుణములను జయించినవాడు; 

దిరం=భయర హితుడు; నుచరితఃడాసచ్చరితుడు; స్థిరః = అచంచల స్వభావము 

కలవాడు; షణా్యాసాత్ ఆరుమాసములనుండి, (ఉపాధ్యాయునిని), ఉపితః= 

సెనించినవాడు; శక్త =| పియభాష్క; లజ్జా, శాచకులాస్వితః; లజ్జా =అభిమాన 

వంతుడును; "శాచకులాన్వితః -సతు్యల సంజాతుడునునగు; శిమష్యః శిష్యుడు, 

యావత్ హఎంతవర కై కే; తం తారక ర్యాణాం శాస్త్రము యొక్క అర్థము 

క ర్మాభాన్ధి సముల యొక్క; అంతము=ైచివరనూ: గతః చపొందునో; (తావత ౫ 

అంతవరకు); అధ్యావ్యః = అధ్యయనము చేయించ తగినవాడు. 

కోిలేఖ ; దీనితో శిష్యుని యొక్క మంచి చెడు స్వభావములను ఉవా 

ధా్య్యాయుడు శెలిసికొనుచున్నాడు. చె నుదాహరించిన అర్ధ సము చాయమంతయు 

ఈ వ్యాఖ్యానమున గలదు. 

తొత్త్సర్యూము : (్రకతిపదార్గము నందలి విశేష లక్షణ లతీతుడై న 

ఫమ్యుడు శాస్త్రము యొక్క అర్ధము కరప థాభ్యాసము పూ ర్రియగువరకు 

ఆచార్యుల వద్ద అధ్యయనము చెయవలయును. అ ఆచార్యులు కూడ 

శిష్యునితో అధ్యయనము చేయించవలెను. వె నుదాహరించిన శిష్యుడే అధ్యయ 

నార్హుడని భావము. 

మూ॥ నాజకాల విద్యుత్త్సనిశే భూకంెపీ రావువర్శన। . 

పంచద శ్యామ చం|చాయాం భరోతేవా గురోః ప కేశ్ | 

నౌ విచ్చిన్న పదం నాతిమంగదం నాతుచ్చ నీచ ౪॥ 

(వతివదార్థము : అకాల విద్యుత్తుుని శే; అకాలైళాలముగానీ కాలము 

నందలి; విద్యుత్ = మెరుపు; న నికే= మేఘగర్ణ నమునందు; భూకంపాఖఘాకం 

పమునందు; రాహుదర్భనే పా _(గహణకాలమునందు; ఆచం దాయాం = 

చం[ దుడు లేనట్టి; పంచదశ్యామ్ =అనూ వాస్యయందు; గురోః ఆచార్యుల 

యొక్క; పరో జే =అనుపస్టి తియందును; నప కేత్ -చదువకూడదు; అవిచ్చిన్న 

పదంచపదములను కలిపి (సంధిని విడగొట్టక ) నపశేక్ - చదువకూడదు; ' అతీ 
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మందమవహవా లామెల్ల గాను; నపశేత =చదువకూడదు; అత్యుచ్చ నీచక 9౫ 
ap 

మిక్కిలి బిగరగాను మిక్కిలి తక్కువ స్థాయిలోనుండు స్వరములచేత; నవ 

శేక్ -చదువకూడదు. 

తాత్చొర్యూము: అకాలమున మెటుపులు మెరుయునపుడు, మెఘము 

గరి ంచునవుడు, భూమికంపంచునపుడు, సూర్య గహణ కాలమున, చం్మదుడు 
ణు 

లేని అమావాన్యయందు, గురువరో క్షమున ఆయు ర్వే దా ధ్దయనము చేయ 

రాదు. మరియు అధ్యయనము పదచ్చేదము చేయకయు, మిక్కిలి మెల్లగాను 

మిక్కిలి ఉచ్చన్వరములతోను పఠనము చేయరాదు. 

కళిలేథి = అకాల విద్యుత్ అనగా వర్హాకాలము నందలిదిగాక శితోవ 
వగా. 

కాలములో కనబడువది. అట్టి చె మేఘశబ్దము, అమావాశ్యకు కుహూ అని వేరు. 

గురువుయొక్క అనుపస్థితిలో చదివినచో |తుటు లేర్పడును. పదచ్చెద పూర్వక 

ముగా చదవని యొడల సంధిజ్ఞాన మర్పడదు. 

మూ॥ హీనాన్య వేష ఆచార్యం పర్యుపాసీత రాజవత్ | 

శయీతనువ్వ ఏవాస్మిన్నుతి ఖై తాన్యపూర్వుత ః॥ 

న|బూయ శక్కేవలం నామనాఒసాధ్వపి వినాటయేత్ | 

(వతివదార్భియ.  హనాన్యవేషఃడాగురువునకంకే తక్కువ స్థాయిలో 
నుండు వెషము కలవాడై; రాజవత్ వరాజువలె; ఆచార్యమ= ఆచార్యుజ్ణి; 

పర్యుపాసత్ =ఉపాసించవ లెను ( సేవించవలెను); అస్మిన్ నుస్తేపవాఆ చార్యుడ్తు 
నిదురించిన వాడగుచుండగా; శయీోత=ైవరుండవ లను: అస్యపూర్వుతఃపవ= 

ఆచాక్యులు మేలొనుటకు ముందే; ఉత్సిషెతడాలేవవలెను; కేవలం నామా 
పూజావాచక పదరహితమెన సెకును మాతము; నబూయాత్ =చెప్పకూ 
డదు; అసాధ్వప్=మంచి వాడుకానప్పటికిని; నవీనాటయేక్ =వరిహోనముచేయ 

కూడదు. .- 

తాత్ళర్యయు : గురువున కంే తకుం,వస్థాయిలో నుండు వేషమును 
ధరించి రాజువలె గురువును సేవించవలెను. గురువు నిదురించిన తరువాత 
నిదురించి ఆచార్యుడు మెల్కొనుటకు ముందే నిద నుండి లేనవలెను. పూజా 
వాచక పవ రహితముగా ఆచార్యుల నామము నుచ్చరించరాదు. ఆచార్యుడు 
మంచివాడు కానప్పటికి పరిహానము చేయకూడదు. 

కళిలోఖు : అర్ధపూర్వక వ్యాఖ్యానము కలదు. 

ఎిన్వొ : గురుకులవానము చేసి విద్యనభ్యసించు విద్యార్థి సమ నక 
ళ్ వాల ములనోర్బువాడుగా నుండవలయును. సెవాతత్సరుడుగా నుండవలయును. వే 

భాషలలో కూడ గురువునకంశు తక్కు-వస్థాయిలో నుండవలెను. రాజుకు సేవ 
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కుడు సేవించురీతి సర్వవిధముల గుగుపూజా తత్సరుడుగా నుండవలయునని 
భావము. 

మూ॥ అ ఇవద్యోఒనుద్దత న్తష్జః సూనృతః (పియదర్శనః॥ 

బహుళ్ళత:ః కాల వేదీజ్ఞాత్యగనో౬ర్హ శా్యన్ర్రవిత్ | 

అనా థా(నోగిణో యళ్ళ్చపు\త్రత్ సముపొద రేక్ | 

గురుణా నమనుజ్ఞాతః సభిషక్ శబ్దనుశ్ను కే 

(వతిదార్హము : అభేద్యఃాతనరహస్యమును శత్రువులకు తెలియనివ్వని 

వాడు. (భేదింపబడనివాడు, అసాధ్యుడు); _అనుద్దతఃడాగర్వము లేనివాడు, 
( ఉద్దతుడు కానివాడు); స్తెబ్దిః = శాంతస్వభావము కలవాడు; సూన్ఫతః = 

సత్యమును పలుకువాడు; [(పియదర్శనః =మం చిముఖము కలవాడు, మంచి 

రూపము గలవాడు; బహుుశుతః౭సమ_న్తశా(్త్రృముల నధ్యయనము చెసిన 

వాడు; కాలవెది ౫ సమయమును వాస్టధ్యవస్థలను గు ర్రించినవాడు; షా 

(గంథఃడాశాస్తా)ధ్యయనము చెసిననాడు; అర్థశాస్త్ర విత్ =కర్మపథాభ్యాసమును 

శాస్త్రమును చక్కగా శెలిసినవాడును నగు; యః = ఎవడు; అనాథాన్ = 

దిక్కు లేని; రోగిణః రోగులను; పు[తవత =కొడుకుమాదిరి; సముపాచరేత్ = 

చికిత్సచేయునో; గునుణా = గురువుతో, సమనుజ్ఞాతః = చికిత్సచేయుటకు 
ఆజ్ఞను పొందునో; సః హై అట్టివాడు; భిషక్ శబ్దము — వై ద్యశబ్రమును; 

అశ్ను తేడాపొందుచున్నాడు. . 

తాతృర్భయు : గర్వములినివాడు, శాంతస్వభావము కలవాడు, బహు 

(గంథముల నవలోకనము చేసిన వాడు, కర్మపఛాభ్యాసము మరియు శాస్త్రమును 

చక్కగా తెలిసినవాడు దిక్కు లనిరోగులను కొడుకువలె చికిత్సచేయునో అట్టి 
వాడు చికిత్స (బారంభించుటకు ఆచామ్యుల అనుమతిని పొెందినవాడును 

'భిషకో అను శబ్దమును పొందును. 

ఖిలిలోఖ : వ్యాఖాన్టనమునందు మూలపమనందలీ పదములకర ము స్ప్షక 
థి రె 

రించబడినది, 

మూ॥  యను- కేవల కాస్ర్రజ్ఞః కర్మన్వపరిని ష్టిత 8॥ 
' కి జా © 

సమువ్యాత్యాతురం [పాష్య[పాప్యభఖీరు రివావావమ్। 

(వోతివదార్గయు : యను = ఎవడై ₹; కేవల శా(స్త్రజ్ఞః = కేవలము 

శాస్త్రమును తెలుసుక్రొనుచున్నా డో; కర్మసు =చికిత్సలయందు; అపరినిప్టి త = 

పరిపూర్ణ జ్ఞానముకలవాడో; నః = అట్టివాడు; ఆతురం = రోగిని; (పావ్యడా 

పొంది; ముహ్యూతి = మోహమును చెందుచున్నాడు; యశాడాఎట్లనగా; భీరుః=ా 
పిరికివాడు; ఆహావం = యుద్దమును (పోరాటముసు ); (పాప్య=బాంది; 

ముహ్యతి = మొూహామును చందుచున్నాడు. 
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తాత్న్మ్రర్యము : "కేవల కా కలవాడు చికిళత్సావిమయములలో 

సరినిపితుడు కానీియెడల రోగిని నమీపించి రోగమును నిర్ణయించ లేక 
© 

మోాహిొతుడగుచున్నాడు., ఎట్లనగా పిరికివాడు పోరాటమును బొంది మోహా 

మును చెందునట్టు- 

కనిలేఖ : రోగముతో బాధవడువాడు రోగశాంతిని అపేతించునేకాని 
శాస్త్ర మునందలి అర్హ ము వచార్జ వి వచనము పాక్యార్థమున వీ. చడు, ఎందుకనగా 

శాస్తాగర్భము పదార్థ వినే చనము వాకాన్టర్థములు రోగముము శాంతింవ చేయవు 
— 4/0 

| లన కు వ కర్న వథాః 3 గదా! అందువలన వె ద్యుడు శె స్త్రజ్ఞానము కలిగి ర్చ పథాభ్యాననునందు 

పరినిప్టితుడై యుండవలయునని భావము, 

మూ! యఃవునః కురుతే కరస థార్జ్యాచ్భా(న్త్రవివ ర్థితః॥ 
టు 

ససత్సుగ ర్హామాష్నోతివధంచర్భతి రాజతః॥ 

(వతివదార్థము : యఃవునః = ఎవడ జె ఆ శాస్త్ర వివర్దిత 8 =శాస్తార్ల 

జ్ఞానము లేనివాడై; ధార్థ్యా ఈ = ధృష్టత్వమువలన, గడునరితనమువలన; కోర్భ= 

చికిత్సను; కుుతె= వేయుచూన్నాడో; సః౭ాచాడు; సతు=ా = సజ్జనుల మధ్యలో 

గ స్తాం వానిందను; పాప్నోతి=పొందుచున్నాడు; అత$హై అందువలన; రాజి 

తళ్చ్ళ = రాజుద్వ్వరా; వధం చర్చ తి=.చంపింపబడుచున్నా డు, 

తాళ్ళర్భూయు ; శ్నాస్త్రవిజ్ఞాన మినుమంతయు లెక గడుసరితనము వలన 

ఎవడు చికిత్సచేయుచున్వాడో వాడు పెద్దల మధ్యలో నిందలను పొంది 
రాజు చేత చంపింపబడుచున్నాడు. 

కోలిలోఖి =:  గడుసరితనము వలన అట్టి వై ద్యుడు రాజ్యమునందు 

కంటకుడుగా నునావడు. అందువలన రాజుచేత  చంపీంపదగి యున్నాడని 

భావము. 

మూ పాళా లింగే [వశమనే రోగా ణా మవునర్భ వ। 

జ్ఞానం చతుర్విధం యస్య సరాజారోవా భిషక్తనుః। 

(పతివదార్థము : చాతా=ానిదానమునందు; లింగే-ాలక్షణమునందు; 

(పశమినేడారోగములయొక్ళ_  చికిత్సావిషయములలో;  రోగాణాంచరోగ 
ముల యొక్క; అపునర్భ ప మర లజనించకుండునట్టు చికిత్సించుటలో; యస్య = 
ఎవరికి; చతుర్విధమడానాలుగువిధములై న; జ్ఞూనండజ్ఞాన ముక అదో; సః=అట్ట 

వాడు; భిషకమఃడావై. ద్య శమ్టడు; రాజా ర = రాజులే త పూజనీయుడు. 
తాత్న్రర్యంయు ; రోగిని పంచలవ్షణ నిరాన పూర్వకముగా పరికించి 

రోగ నిర్ణయము చేయుట; రోగమునకు తగిన చికిత్సలు సలుపుట, మరల 
రోగములు తలయెత్త కుండునట్టు పథ్యాది[ క్రమమును నిర్ణ యించుతు అను 
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విజ్ఞానము కలవాడు వైద్య ష్టుడుగా “రాజులచేత పూజనీయుడుగా పరిగణింప 

బడు చున్నాడు. 

కలిలోఖి : వై ద్యదోషములము వసూ తములోవివరించి వై వై ద్యగుణముల 

నిచట చెప్పుచున్నాడు. జ్ఞాన చతుష్టయో సుతుడు రాజార్లుడు వె వె ద్యేష్టు 

డుగా పరిగణింవబడుటవలన చికిత్సకునికి వై నుదాహారించిన “వ శ్వాదనామున్ 
గుణములు ముఖ్యముగా సుండవలను, 

మూ॥ శస్త్రం ళస్తాంణి సలిలం గుణదోష వవృత్త యే! 

పా తా వేజీణ్యతః (పజ్జూం బాహ్ముళు క్యేన బృంహ యేత్ || 

(వతివదార్థము : బా హు[ళుత్యన చ వి శేషా స్త్ర వరిజానముతో; 
వ 

(వజ్జాండాజ్ఞానమును; బృంహయేతి వృద్ది పర చుకొొనన లేను. (పూరించుకొనవ 

లెను); అతఃహెఏకార ణము వలననగా; గు ణదోవ  పవృత్త యొహగుణదోషమునను 

చేయుటకొరకు; కస్త్రండాళ్ళస్ర్రము; సలిలం నీరు; శాస్తాగణి = శాస్త్రములు; 

వాతా సెక్షణిడాపా| తను అవేతించునవిగా; భవంతి: =ైఅగుచున్నవి, 

తకాల్ఫ్ర్భంయు ; యుద్ద కాశలముగల ళూరుని వద్దగల శ స్త్రము విజయ 

మును చేకూర్చును. సద్గుణోసేతుడై శా(స్త్రపరిపాటిని గుర్తించిన వాని వద్ద 
నున్న శా(స్త్రము రాణించును. సరియైన శుభమైన పాతలో నున్న నీకు 

సద్దుణములను కలిగించును. అందువలన వి శేషళా (స్త్ర) వరిజ్ఞానముతొ జాన 
మును వృద్దిపరచుకొనవలెను. 

కోకిలౌఖు ; బృంహయేత్ అనగా పూరయేత్ అనిఅర్జము. పూర 

యేత అనగా పఫపూరించుకొనవలనని అర్హము.. శ(స్త్రము శౌర్యముగల వాని 

యందున్న కార్యసిద్దిని కలిగించును, పిరికివాని వద్దగల శ స్త్రము హాని కలి 

గించును 7 0౫ 4 

మూ॥  (పదిపభూతం శాస్ర్రంహి దర్శనం విపులా మతిః | 

తాభ్యాం భిషక్సు యుకాఖ్యాం చికిత్సిన్నా పరాధ్యతి॥ 

(వతివదార్దము : (పడిపభూతం మిక్కిలి (ప్రకాశించుచున్న; దర్శనం 
ప్పి; పవంచఇట్టు; ఇాస్రుంగా హశాన్రు మె లె; ఏపు లాడావిస్తారమెన; మతిః౩౫ 

బుద్ది; నుయు'క్తాభ్యాం= బాగుగాకూడుకొొన్న; తాభ్యాం=ఈ రెండింటితో స 

భిషక్ వైద్యుడు; చికిత్సన్ = చికిత్సించుచున్న వాడై ; నాఒపరాధ్యతి= 
తె (టుబాటుపడడు. 

తాత్ఫర్భంయు శాస్త్రము దివమువలె విస్తారమైన బుద్ది దృష్టివల ఈం 

డింటికి ఇచట సామ్యము పతిపాదింపబడుచున్నది. పఏట్లనగా దీపపుకాంతి 

యందు దృష్టి దరిదాపులలో నున్న సమస పదార్థములను చక్కగా గ్రహించు 
ఎవి 

చున్నది. ఇక సదై్వ్రద్యుడై నవాడు శాస్త్ర|వకా కాళము దారా తనసచ్చా స్రోవ 
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దెళము వలనను. నిర్మలమైన బుద్ధిద్వారాను. చికిత్సలను చేయుచు ఎప్పుడును 
తప్పుచసినవాడు కాడు, 

కలిలోఖ : వై సూ్యూతమునందు |వజ్ఞాబృంవాయేత్ జ్ఞానమునుపూరించ 
వలెనని చెప్పినందు వలన ఇచట చె నూూతమున కనుబంధముగా |పదివభూతం 

అని [పారంభించుచున్నాడు. ఇచట శాస్త్రమునకు |పదిపమునకు సాద్భృ శిమును 

విస్తార్వమెన బుద్ది దృష్టితో సమానముగను చ్యాఖ్యానించ బడినది. దీపకాంతితో 
కూడుకొన్న దృష్టి భావ పదార్థ |గవాణనునందు సమర్థమగు చున్నది. ఇశు 

విశేవ శ్యాస్త్రజ్ఞానముచేత పూరింపబడిన విస్తారమైన బుద్ది చికిత్స చేయుటకు 

యోగ్యమైన దగుచున్నది. ఇట్లు విస్తారమైన బుద్దితో కూడిన చికిత్సకుడు చికిత్స 
చేయునపుడు తప్పును చేయడు. 

మూ॥ ఆహూత వవయోయాతి సువేవః నునిమిత్తతః॥ 

గత్వాఒతురార్దా దన్య (త ననిధ_కేమనః కంచితి | 

వ్యాధీన్ పరీక్ష తే నమ్యజ్ని దానాదివిశేషత 8| 

_పాపణీయాంచ తచ్వారాం న్యపకాశయతే బహిః; 

సవాసానచ తస్యాపి క్రియాకాల మవోపయన్ ॥ 

జానాతి చోవ చరితుం సవై ద్యస్పిద్ధిమవ్న శే। 

(వతివదార్జ ము ; యఃడావవై ద్యుడై శ; ఆహూత వవ=ాపిలువబడిన 
వెంటనే  నువేషః=ామంచివస్త్రభూవషణములు_ ధరించినవాడై ; నునిమి త్రతః= 
మంచి శకునములు గలవాడై ; యాతి= వెళ్ళుచున్నాడో; గత్య్వాచవా వెళ్ళియు; 
ఆతురాన్ధాత్ హరొగిని పరీక్షించు. నిదానాదులనుండి;  మనఃహమనన్సుకు; 
క్వచిత్ = ఒక ప్పుడు కూడ; అన్య (త =అన్య విషయములందు; ననిధ _నేడమరల్చడో; 
నిదానాది విశివతః వ్యాధిని పరీమించు. నిదానాదిపంచక విశేషముల వలన; 
సమ్యక్ బాగుగా; వ్యాధీన్ రోగములను; వరిక ఇచా పరీతీంచు చున్నాడో; 

(వావణయొం =దాచదగిన. (గుష్తవరచ దగిన); తద్వారాంచరోగి యొక్క 
వృత్తాంతమును; బహిః ప్రజా జబాహళ్యమును;న్మ పకాశయ శే = వెఠిపర చకుండునో; 
తస్యాపి రోగికి కూడ; నహసా=తొందరపడి; నచిపకాశయతే = వెలిపరచ 
కుండునో; [కియెకా లండాచికిత్సాకాలమును; నఅహోవయన్ = ఏీస్మరించక; 

ఉప చరితుం చడాచికిత్సించుటకును; జానాతి = తెలిసికొనుచున్నా డో; సః అట్టి 
వాడు; వై. దస్టః వై ద్యుడు;. సద్ధిం చిక త్సాసిద్ది ని; అళ్ను కేడాపొందుచున్నాడు. 

తాత్ఫర్భంయు : చికిళ్సానిమి త్తము ఆహ్వానితుడై న వైద్యుడు తగిన 

వస్త్ర భూషణములచేత అలంకరింపబడినవాడై , శుభశకునములను ముందుంచు 
కొని రోగిని నమీపించవలయును. రోగిని సమీపించి మనస్సును అన్యవిషయము 
లందు జొప్పింపక పకా గతచె నిదానాది పంచలకణములతో పరీషీంచ 
వలయును, తదుపరి తాను (గహించి గోవనీయమెన రోగి విశేషములను 
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ఇతరులకు తెలియనివ్వక ౦ు అవసరమనితో చినయొడల రోగికి కూడ పహాఠా త్తుగా 

ఉశెలియవరచకూడదు. సంచయోాది మట్ కియా కాలములను చక్కగా గు -కైరిగిన 

వాడె చికిత్సించినవై ద్యుడు చికిత్సా సాఫల్యమును పొందును. 

కోలిలోఖ : *సువేషఃి అనగా దూతాది విజ్ఞానీయమను[ప్రకరణమున చప్ప 

బడిన కుచలధారణము "మొదలగువాటిని విసర్థించినవాడని అర్థము. వాప 

ణీయాం' అనగా లజ్ఞాదిగోపనీయమగురోగియొక్క విషయములను అని 

అర్ధము, “సవాసానచ తస్యాపి' ఆనగా రోగికి కూడ పహాఠాత్తుగా ఇట్టి బాధ 

నికు కలదని వెలిపరచరాదు, అట్లు నలీవరచినయుడల (వ్యాధి స్వరూపమును 

రోగికి చెప్పినయెడల) ఒకొక, ప్పుడు వె వై ద్యునకు చికిళత్ళాభంగము 

వాటిల్లునని భావము, సిద్ధిం అనగా రోగశాంతియను ఫలమును అని అర్హము, 

మూ! నాదదీశ+౬మిమం స్ర్రభ్య న దధ్యకేపరాజ్ము ఖే॥ 

తాభిశ్చ రహ సిన్టానం పరివోనం చ వర్షయేత్ | 

(వతివ వదార్థము : (స్రైళ్వః = పర, స్త్రీలనుండి; ఆపిషం = కానుకను; 

నాదతీత = స్వీకరించరాదు; తదధ్య కే = వారియొక్క అధ్యవతయందు; 
పరాబ్ముఖే=పరొకమునందు; తాఖభిశ్చ- స్ర్రీలతోకూడ;  రవాసిస్థానండాఎంత 
కా లమునందుండుటను; చహమరియు; పరిహాసండావరివాసమును; వర్ష యేతి = 

నిడువవలయును. 

తాల్హర్యుము ; (స్రైలయొక్క రతణయందును, సరోక్షమునందై నను, 

పర (స్త్రీలనుండి కానుకగా స్వీకరించరాదు. ఆ (స్త్రీలతో వకాంతముగనుండుట 
పరిహానముశేయుట విడువవలయును. 

కలిలౌోఖ : “ఆమిషంి భోగవస్తువని ఒక కోశమునందును, కానుక 

అని మరియొక కోరమునందును కలదు. 'తదధ్య కే ఆమీవదాతృయోపి. 

(ద తాధికృ తే అని కలదు. స్ర్రీలచే రకింపబడు అని అర్థము. 

మూ॥ ఆర్మ౦చనృపస దై ద్వెర్చి వష్టం త ద్వేషిణంద్న్విషమ్॥ 

చండం శోకాతురంఖీరుం కృత మ్నుంవై ద్యమానినమ్। 

హీనోపకరణం వ్య|గ వవిధేయంగ తాయువషమ్ ॥ 

(వతివడార్థము : నృపసదై. ఏబై. వ రాజులచెత మంచివె వై ద్యులచేత; 

ద్విష్టం= ర్వేషింపబడిన నానిని; త ద్వేపిణం రాజులను నదె దై నద్యులను ద్వెషించు 

చున్న వానిని: ద్విషండాళ|తువును; చండం మిక్కిలి కోపముగలవానిని; కోకా 
తురం=దుఃఖించు స్వభావము గలవానిని; ఖీరుంచాపిరికివానిని; కృతఘ్నం= 

పరోపకారమును మరచువానిని; వె వె ద్యమానినం= వై ద్యుడుగా తలచువానిని; 

పానోవకరణం =చికిత్సాసామ గి లేనివానిని; వ్య [గం =అ నేక కార్యములయం 

దాసకి కలవానిని; అవిధియండావిధేయుడు కానివానిని; గళాయుష౦ అరిష్ట 
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డా 

లక్షణములను బట్టి అల్పొాయువు గలిగినట్టి; ఆర,ండారోగికి: నచికిత్సత్ చికిత్స 

చెయరాదు. 

తౌల్ఫుర్ యు: రాజవై ద్య ద్వషము గలవాడు, రాజు వై ద్యులు సీరిద్దరిచే 

ద్వేపింపబడువాడు, చికిత్సా సామగి లేనివాడు, అల్బాయువుగలవాడు. 

మిక్కిలి కోపవంతుడు, పరోవకారమును మరచువాడు, భయపడు స్వభావము 

కలవాడు, అరిష్టలక్షణములను బల అలాయువు గలవాడుగా తెలిసినవాడు, 

సావానవరుడు, వై ద్యునివల నటించి జొమధసేననము నుపపేతించువాడు, అనేక 

కార్యముల యంచాస క్రి గలవాడునగు రోగికికలిగిన రోగము స్వల్పమెన దై నను 

వానిని మంచివై ద్యుడు చికిత్స చేయక విడువవలను. 

భలిలేఖి : వ్య[గంహకావ్య బాహుళ్ళమ్ (మిక్కిలి కార్యములయం దా 

సకి గలవాడని అర్హము) గతాయువ౦ హఅరివజా నేన, అరిషజానము తో స్వల్వొ 
— థి రు కూ రుక్మ 0 

యుస్ర్రాయము గలవాడని (గభాంపవలెను., 

మూ॥ జిజీవిషు ర్వా్యధి తో ఒపి పూర్వోక గుణవర్షి తాన్ | 

[కియావి [కయణోవై ద్యాన్ మృతోర|గేసరాహి'తే॥ 

(పతివదార్భియు : వ్యాధితో౭పిడారోగికూడ;  జిజీవిషుః=ాజీవించుటకు 
కోరికకల వాడగుచు; పూర్వోకగుణవర్షితాన్ = వెనుక చెప్పబడిన వె ద్యక గుణ 
ములను విడిచిపెట్టినట్టి; |క్రియావికోయిణఃడాచికిత్స నమ్మునట్లి: వై డ్యాన్ = 
వై ద్యులను; త్య జత వదలి పెట్టవలెను, త థాహి =అయుక_ ముకదా; తడాఅట్టి' 

వైద్యులు; మృుతో్టః మృత్యు వునకు; అ|ౌనరా౭=ాముందున్న ట్లివారు. 

తాల్ఫ్ర్భంయు : విధివిహిత కాలము వరకు జీవించు కోరికగలరోగి సదై ఏద్య 
లక్షణములు లేని, చికిత్స నమ్ముకొనునట్టి వైద్యుల వద్ద చికిత్స చెయించుకొన 
రాదు. ఎందుకనగా మృత్యువునకు ముందుండు వడాతులుగా వారు వరిగణింవ 

బడుచున్నారు, 

కోలిలోఖ : సె లక్షణములతోకూడిన రోగిని మా్యతము వైద్యుడు 
త్యజిం చవలయునని భావముకాదు. వై_ద్ధలక్షణములునంపూర్ణ ముగ లేని వై ద్యుని 
వద్దకూడ రోగి చికిత్స చేయించుకొనశరాదు. ఎందుకనగా శా|స్త్రమర్యాదలు 

చికిత్సా పద్దతులు సరిగా తెలియక వై ద్యుడు చికిత్సించుట వలన రోగి న్వయ 
ముగ మృత్యువు నాహ్మానించినట్లగును, 

మూ॥ భిషగ్గ ) వ్యాణ్యుపస్తా తారో గీషా వ చతుష్టయము! 

చికిత్సితస్య నిర్ది ష్టం (ప్రత్యేకం తచ్చతుర్లుణమ్॥ 

(వతివదార్థము : చికిత్సి తస్య్థడాచికిత్సాకారరమునకు; భిషక్ =వై_ద్యుడు; 
(దవ్య్శాణ -(దవ్యములు; ఉపన్థాతా =-పరిచార కుడు; రోగిడావార్ధధి గస్తుడు; 

పాదచతుస్ట్రయముడానాలుగుపాదములుగా; నిర్చిష్టం డని'ర్రేశింపబడినది; తత్ =. 
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పాదచతుస్టయము; (పత్యకంచజఒక్కొక్కాటి, చతుర్గుణమడానాలుగుగు ణము 
లను కలిగి యుండును. 

తాత్స్రర్భుయు: వ్యాధులను శాంతింప జఉయు చికిత్సా కార్యమునకు వైద్యుడు 

(ద్రవ్యములు. పరిచారకుడు వ్యాధ్మిగస్తుడు అను నాలుగు పాదములు నిన్రై 
శింపబడినవి. ఆ పాద చతుష్టయము కూడ వరువనేరు నాలుగు గుణములను కలిగి 

యుండును. 

కోళిలోఖి : “ఉపస్తాతా' అనగా పరిచారకుడని అర్ధము. 

బి.న్మాం,. :  రోగోవళశమన రూవమయిన చికితృయందు (పధానముగ 

వె వైద్యుని ఆవశ్యకత విశేషముగ నుండుటవలన ఈసూ[త్రమున తొలుత వై వైద్యుడు 

నిర్రేశింపబడెను. మై జెప్పిన నాలుగు పాదములలో | పత్యకముగా ఒక్కొక్క 
పొదమునకు నాలుగేసి గణములు నిర్లి ప్రములై నందున అన్నియు కలిసి పదహారు 

గణములు ఉండును. 

భ్య్రత్సత్సి: భిమజ్యతి =భివక్ ; భిషజ్ చికిళ్సాయాం (చికిత్స సెయువాడు). 
(దవణయమితి (దవ్యండా|దుగ త; పొందదగినది అని ఒక అర్థము, _(దవ్యళబ్దము 

మంచి పదార్దమునకును, గుణా (శయమెన వస్తువునకును సరు. 

మూ దక్ష నీ స్తీ ధాత శాసార్లో దృష్గకర్మా శుచిర్భిషక్ | 
అవి (0 త పాశ / (0 టి 

(వతివదార్త ము; దత =[కయా సామర్థ్యము కలవాడు; తీశ్రాత్తశాస్తా రః 
టి థ్ థ-౨  —ఎ /థి 

విద్వదై పద్యుని వద్ద చక్కగా అయుర్వదశా(్త్రృముల నెరింగినవాడును; దృష్ట 
కర్మా=విశఇవముగా చికిత్స్బానుభవము కలవాడు; శుచిః=కాయవాజగ్టనన్సుల 

చేత పరిశుద్ద మెనవాడుగా; భిషక్ వై ద్యుడు; స్యాత్ = ఉండవలయును. 

తాత్స్రర్భుయు : వైద్యుడు, (కియా సామర్థ్యము కలవాడు, విశేషముగ 

చికిత్సానుభవముకలవాడు, _ విద్వదై్వైద్యునివద్ద ఆయుర్వేద ళాస్తాంర్ధముల 

చక్కగా తెలిసికొన్నవాడు, కాయ వాజ్మనస్సులచేత శుద్దమై నవాడుగా ఉండ 

వలయును, 

కళిలోఖ: దతఃా-చతురఃాై =సమిర్లుడు అని అర్థము, తీర్గాత్త శాస్త్రాగర్థః = 

ఉవాధ్యాయునినుండి (గహాంపబడిన శా న్రస్వరూపము కలవాడు. దృష్ట 

కరాగ=ాఅనేక రోగములకు చికిత్స చేసినవాడని అర్థము. 

మూ॥ బహుకల్చం బహుగుణం సంపన్నం యోగ్యమేషధం॥ 

(వతినదార్థము : బహుకల్పం = అనేక కోల్పములుగలదిగను; బహు 

గుణం=ాలఅనేక గుణములుగలదిగను; నంపన్నంచపాకసంస్కా రాదులతో కూడు 
కొన్నదిగనుు యో గ్యంచదెళకాలాదులనుబట్టి రోగికి రోగమునకును తగినదిగ 
నున్నది ; జెషధంహబెవధము. 

తౌత్మ్రర్యూయు : జొవధము న్వరము, చూర్ణము, లేహ్యము. మొదలగు 

ననేక కల్పములు గలదిగను, గురుమందహిమ స్నిగ్గాది వింశతి గుణములు కలది 
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గను, సరియగు పాక సంస్కారాదులతో కూడుకొన్నదిగను, దూమ్యదెశ జాల 

కాల (పకృతి వయః నత్వసాత్మ ఆహార్యాద్యనుగుణముగ నూపయోగింపతగి 

నదిగ నుండవలెను, 

ళళిలోఖ :: బహుకల్పం అనగా స్వర నర్వొథచూర్ణ రూవమైన అనెక 
క ల్పములుగలదిగా నుండవలెనని భావము. సంపన్నం = వొక సంసా రాది 

యు కం=ాపాకము సంస్కారము వీటితో కూడినట్టిదిగా నుండవలెను, 

మూ! అనురు క్షళ్ళుచిద్ల కో బుద్ధిమాన్ పరిచార్కక 8| 

(బతినదార్థ ము ; అనుర_క్రిః = రోగియందు దృఢమైన భ క్రిగలవాడు; 

శుచిః డా కాయవాబ్మనస్సులచెత పరిశుద్దమై నవాడు; దమః = కార్యమును 

గొబ్బున చేయువాడు; బుద్దిమాన్ = జ్ఞానము కలవాడుగా; పరిచారకః = పరి 

చారకుడు; స్యాత్ ఉండవలెను, 

తాత్సర్యంయు : _వరిచారకుడు రోగియందు పూర్ణ మెన భక్తికలిగి 

కాయ వాజ్యనస్సులచెత శుదుడె సర్వకార్యములయందు సామర్థ్యము కలిగి 
ధి థ్ 

మంచి క్షానముక అవాడుగా నుండవ లను, 

మూ, ఆఢ్య్యా రోగ్ భిపగ్వళోో జ్ఞా జాపరక్ష;ః సత్వ వానపి॥ 

(వతివదార్థ ము : రోగీ = వ్యాధి గస్తుడు; ఆఢ్యః = ధనవంతుడు; s 

గ్వళ్యః = వై వై ద్యుడు చెప్పిన్యప్రకారము నడచువాడు; జ్ఞాపకః = రోగ ఆహో 

విహారాదులయొక గుణాగుణములను, నిదానాదులన ను చక్కగా వ. 

కెలియపరచతగినవాడు; నత్వవానపి=ధె ర్యవంతుడునుగా; స్యాత్ ఉండవలెను, 

తొత్న్రర్భ్యంమయు ; : రోగి ధనవంతుడుగా, వె వైద్యుని అనుసరించి నడచుక్రొను 

వాడుగా, ఫరిస్టితులను "వి వైద్యునికి సమ(గముగా తెలియడయువాడుగా, భె వ్య 

వంతుడుగా నీండవ లన. 

మూ యె ద్వారే విగుణే పా దాగుణనన్తొ౬ప్య్వనర్థ కాః। 

సపాదహీనా నప్యార్తాన్ గుణవాన్ యచ్చయాపయేత్ ॥ 

చికిత్సా యా నమేవాతః [పదానం కారణం విదుః! 

(వతివదార్థము ; యది = కారణచతుస్థయమునుండి; వైద్యె = 
వైద్యుడు; విగుణాడాగుణరహితుడై న; పాదా౭ః=ామిగిలిన మూడు పాదములు; 

గుణవనో౭పి = గుణములు కలిగియున్న ప్పటికిని; అనర్భకాః = [ప్రయోజన 

రహితములు; యచ్చాప కారణమువల్ల నై న; సః=ఆ వై వైద్యుడు; గుణవాన్ = 
గుణములుకలవాడై న; పాదహీనానపి = తక్కిన మూడు పాదములు లేనట్టి; 
అరాన్ = వ్యాధి గన్తులను; యావయేత్ =మరణమునుండి రతించును; అతడా 

ఇందువలన; .చికిత్సాయాం = చికిళ్సాకార్యమునందు; తమేవ =౪ఆ వె వైద్యుసే స 
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వీద్వాంనః = ఆయు ర్వదపండితులు; (పథానం =ముఖ్య మైన; కారణం వాకారణ 

ముగా; విదుః = చెప్పిరి, 

(వతివదార్థము : వై నుదాహరించిన వై ద్యుడు 'దతస్తీరా త్త శా(స్త్రజ్ఞః 

దృష్టి కర్మాశుచిః' అను నాలుగు లతణములు లేనివాడై. తక్కిన (దవ్యములు, 

పరిచారకుడు, రోగ నమ|గలత్షణములతో కూడియున్నప్పటికిని చికిత్సాసిద్ది 

ఏర్పడదు. అనర్థమునకు అది మూలమగును. వైద్యుడు సంపూర్ణ లవణ లతీతు 

డైన తక్కిన మూడు పాదములు గుణరహితములై నప్పటికిని రోగిని మరణము 

నుండి రతీించగలడు. అందువలన ఆయుర్వ దా చార్యులు చికిత్సాకా రన్టము 

నందు వైద్యునికి |పధాన స్థానమును కల్పించిరి. అనగా వైద్యుడు చికిత్సా 

విషయములో [వధాన కారణముగా నుడిపిరి, 

లలిలేఖి వైద్యునికి చికిత్సా విషయములో ఎందుకు (పముఖస్థానము 

కల్పింపబడిన దనుట కీసూతములో వివరణముకలదు. (తక్కిన వివరణము 

అర్థము ననుసరించి యె కలదు). 

మూ॥ సాధ్యో౬ఒసాధ్య ఇతి వ్యాధిర్షి ధా 'తౌతు పున ర్ష్విధా! 

సుసాధ్యః కృఛ సాధ్యశ్చయా ప్యోయశ్చానుప [కమః॥ 

(వతివదార్దము : వ్యాధిః = రోగము; ద్విధా = రెండువిధములు 
సాధ్యః = సాధ్యము; అనాధ్యః = అనాధ్యము,; ఇతిచాాలఅని; తొతు-ఆ సాధ్యా 

సాధ్యములై ₹; పునః=మరల; ద్విధా = రెండువిధములు; నుసాధ్యః = 

సుసాధ్యము; కృ ఛసాధ్యః వక్ర చ సాధ్యము; సాధ్యః = సాధ్యము; ఇతి అని; 

ద్విధా = ఆండుపవిథములు; యాప్యః — (రూపము; అనువ|క్ర మః = అనుప 

రమము; ఇతీ హైఅని; అసాధ్యః = అసాధ్యము; ద్విధా= రెండువిధములు, 

తాత్తృర్భామయు : సాధ్యము అసాధ్యమని రోగము శెండువిధములు. మరల 

సుసాధ్యము, క్ళ_ఛసాధ్యమిని సాధ్యము రెండువిధములుగాను యాప్యము, 

అనువ| కమమని అసాధ్యము రెండువిధములుగాను విభాగము చేయబడినది, 

మూ సర్వౌషధవతమే చేచౌయూనః పుంసో జితాత్మనః॥ 

అమర్మ్శగో౬ఒల్ప హేత్వ[గరూపరూపో ౬నుప(ద్రవః। 
అతుల్యదూమ్య దేశర్తు వకృతిః పాదసంపది। 
[గ హేళశ్వను గుణేప్వకదోవనూర్లో నవః నుఖః 
సుఖసాధ్యః సుఖోపాయ:ః కాలేనాల్ప్చేన సాధ్యతే। 

(వతివదార్హియు :  సర్వౌావధక్షమెడాతిక్లాది సమస్త జెషధములను 

ఓర్చుకొనునట్టి; చే హేడాశరీరమునందు; ఉత్పన్న: పుట్టిన వ్యాధిః రోగము; 
సుఖః = సుఖసాధ్యము; యూన;ః హయావనవంతుని యొకు; పుంసః = పురు 

షుని యొక్క, జితాత్మనః = చాపల్యరహితుని యొక్క, దెహే = శరీరము 
నందు; ఉత్పన్నఃహపుట్టిన వ్యాధిః=రొగము;. నసుఖఃానుఖసాధ్యము; 
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ఆమర్భగః =శిరస్సు హృదయ వస్తి మొదలగు మఠ్యజ్ఞానములయందు 

వ్యాపించనట్టియు; అల్బ హాత్వ గ మావరూవః హన్వల్పమైన నిదాన పూర్యరూవ 

లక్షణములు కలిగినట్టి; అవ! దవఃకాఉవ| దవము లేనట్టి (ఉప|దవమనగా తొలుత 

జనించిన రోగమునకు చికిత్సా (పతిబంధకమును కలుగ జేయునట్టి మరియొక 
రోగము ఉ త్రర కాలమందు జనించుట అని అర్ధము); అతుల్యదూమ్య దెళర్తు 

(పకృతీః =-అతుల్యములై న (నమానములుకాని) "మేదో మజ్టాది దూమ్యములు, 

అతుల్యములై న అనూపాదిదేళములు, అతుల్యములై న శిశిరాది బుతువులు 

అతుల్యములై న వాళతాది (వకృతులు గలిగినల్ల; పాదసంవదిడా వై ద్యుడు 

మొదలగు పాద చతుష్టయముతో కూడుకొన్న ట్టి; పఏకదోవనూర్తః =శాఖాది 
మార్గములను వానిలో నొకటినే ఆ|శయించి యుండునట్టి; నవః నూతన మైనటి, 

వ్యాధిః=వ్యాధి; (గవామడానూరారది నవ గవాములు; అనుగుకా మనసత్చుః = 

అనుకూలముగ నుండునపుడు; సుఖః=సుఖనాధ్యము; సః సుఖనాధ్యః౭అట్రినుఖ 

సాధ్యమైన వ్యాధి; నుభోపాయఃడాసులభ చికిత్సకలదై ; అల్వేవదాస్వల్చ్పమెన; 

కా లేనా నమయముతో; ' సాధ్య తేాసొధింపబడు చున్నది. 

మూ! కన రుపా యెః కన్ను మహాద్మిళ్చ చిరేణచ। 

అసొధ్యలింగ సంకీర్ణ నభా శ స్తాఫది సాధన 

(వలివదార్భి ము : క్ట ఛన్తు=కృ చసాధ్యమై తె; కృచె్భః) =మిక్కిలి 

కష్టమెన; ఉపాయెడాచికిత్సల చేత; మహద్భిఃవవిశేవ చికిత్సలచేత; చికేణడా 
చా లా కాలమునకు; సిద్ద్యతి ఆరోగ్యము సిద్దించుఛున్నది; అసాధ్యలిం గనంకీర్ణ = 
ఆసాధ్యమైన "పాతువులలో మి శమమై; త థా =అక్స్రే; శస్తాదిసాధనండాళ స్త్ర 
తార అగ్ని క ర్మలచెత సాధింపబడునదిగా; భవతి =అగుచున్న దది. 

తొల్ఫ్వ్యంము : చాల కష్టముగా మిక్కిలి కఠినమెన చికిత్సలతో చాలా 
కాలము తరువాత కొద్ది రోగములు శాంతించుచున్న వి. మరికొన్ని వ్యాధులు 

అసాధ్య అకణములతొ కలిసి శస్త్ర జార అగ్నికర్శులచేత సాధింవబడునవిగా 
ఉన్నవి. 

కోలిలేఖ : _'శస్తాిది సాధనం' అను వదమునందలి శస్తాది అని 
(వపయోగించుటవలన ఆదిశళబ్దకు అగ్ని జార కర్భలను కూడ తెలియ చేయు 
చున్నది, ఇపి కర్ట్ట_చ్చనాధ్య అక్షణములు, 

ఎ. న్యా... శస్త్రవార అగ్ని కర్మలు అసాధ్య రొగములలో విశేష 
చికత్సలుగా ఈ (గంథకారుని అభిమతమైనట్టు దో్యోతక మగుచున్నది. మరియు 
సు కుతుడు రోగములు శెండు విధములనియు ఆ రోగములు శస్త్ర సాధ్య 

ములు, స్నేహోది కియాసాధ్యములనియు సెర్కొనెను. సాధ్య వ్యాధులలో 
'స్నావోదులు కూడ చేయవచ్చును. కాని స్నేవోది [కియా సాధ్య వ్యాధులలో 
శ స్త్రకర్మ చేయరాదు, 
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మూ॥  శేషత్వాచాయునః పథై ్యర్యాప్యః పాయోవిపర్యయే। 

దళత్వా౬ల్పం సుఖమల్వేన పాతునా స|ప్రతన్యశె॥ 

యాతి నాశషతాం రోగః కర్శజో నియతాయుషః। 

(ప్రతిసన్నివ విష్కంభ న్రార్యశేఒ| తాతురోహి శెః॥ 

(వతివదార్థము : విపర్యేసతి =సాధ్యలక్షణములు 'లేనిదగుచు; ఆయు 

షఃడాబీవితము యొక్క; శేషత్వాత్ దా త.ణించనందువలన (చంపుటకు సాధ్యము 

కానిదై ); పాయాడాతరుచుగా; పథై రః నియమిత ఆహోర విహారాదులచేత; 

యాప్వ్యః -యాప్యముగా; కు ర్యాత్ డాచెయవలెు; స=ాఅట్ల వారధి; చిక్తి 

తన=ావై ద్యచికిత్సతో; అల్బం =స్వల్పమెన; సుఖం హచనసుఖముం; దత్వా 

ఇచ్చి; పునః=మరల,; అలన పాతునావన్వల్పకారణముచెత; _పతన్య తవ 

వ్యాపింప చయబడుచున్నది; కర్భజః=ాదుష్క్భత క ర్మవలన పుట్లన; రోగా 

రోగము; నియతాయువ,ః =నిర్ష యింపబడిన జీవితమును న అశోషవతాంయా తి దై 

నశింపచేయదు ( చంపదు కూడ); అతడాఈ యాప్యవ్యాధియందు; ఆతురః ౫ 

రోగి, హితె ఃహహితాహారవిహిరాదులచతు యథాడాఎట్లు; విష్కంఖభై = 
దూలములచేత; [పతతన్నివహపడుచున్న _ ఇంటివలె -థార్యతెడాధరింపబడు 
చున్నదో; తథా అట్టు; అతురః రోగి; థార్య తెడాధరింపబడుచునా టడు. 

తౌత్మ్రర్యయు : అసాధ్య అతణములు కలవ్యాధియెనప్పటికిని పధ్యమైన 

ఆహార విహోారాదులము సేవించుటవలనను ఆయున్హాయము మిగిలి యున్నందునను 

సాధారణముగా రోగి మరణించడు. కొద్దిపాటి చికిత్సతో రోగి కొద్ది సుఖమును 
పొంది అశ్తే స్వల్పమైన కారణమును పురస్కరించుకొని మరల వాధ్యి ఎక్కువ 
యగుచున్నది. చినికి కారణమిట్టున్న ది. ఎట్లనగా యాపవ్యవ్యాధి పూర్వజనము 

య రా 

నందలి ఈ జన్మము నందలి కర్మలవలన _ పుట్టిన కారణముచెత రోగికి 

ఆయురాయము నియతమె యుండు. ఇందువలన పడుచున్న ఇంటిని 

స్తంభములు రతీంచునట్లు ఈ యాప్యవ్యాధి మానవుని శాంతముగా నుంచదు 

మరియు ఇది వ్యాస్య వ్యాధి స్వరూపము. 

.. శోళిలెఖ = పథ్య్యెః అనగా అహార విహారములని యర్థము. 

_ మూ॥ పరో ౬సాధ్యః (కియాగర్వ్యాః (వత్యాఖ్యయోఒతి వ ర్రశే। 

తస్మా దుపేత్యు ఏవాసౌ స్థితోఒత్యన్త విపర్యయే। 
థు —_శీ 4 

(భమ మోహారతి క రోదృష్టరిష్టో ఒక నాళనః 

(వతివదార్థమయు : పరఃహతదితరమైనది; (పత్యాఖ్యయః హచికిత్సించుటకు 
సాధ్యము కాని వ్యాధి; అసాధ్యః =అసాధ్యము; సర్వాః=సమస ముల న 

కియాఃడాచికిత్సలు; అతివర  తెాకుంటుపడుచున్న వి. తస్మాత్ =ఆసుఖసాధ్య 

అశణములవలన; అత్య నృవిపర్య యే=మిక్కిలి ఏపరీతముగ; సిత వపడాఉన్నప్పుడె; 
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అసాౌ=ఈరోగి; ఉపేత్యః=ాఉ పేతీం పదగినవాడు; త థాహఅన్హు; (భమ మోహా 

రతికర౭=|భమ మోహము అరతి వీటినిచయచున్నట్టి; ద ృప్పరిష్ట= అరిష్ట లక్షణ 

ములు కనబడుచున్నట్లి; అకునాశనః=ాద్భషప్టి మొదలగు ఇం దియపాటవము లేన 

ట్ల్వాడు, & పెక్ష్యః=జ ె కింపదగినవాడు. 

తాత్మ్రర్యము : : _(పత్వ్యాఖ్యయమనగా చికి త్సిం చుటకు అసాధ్యమైన 

వొస్ట్రథియని అర్థము. అర్హ వ్యాధి అసాధ్యము గా నుండుము. ఏవ్యాథి అన్నీ విధముల 

చికిత్సలను (సయోజనము లేకుండ చేయుచున్నడో మరియు. తలతిరుగుట 
మనస్సు నిలకడ లేకయుండుట దృష్టి మొదలగు  ఇం|దియములు _ సమర్గవంత 

ములుగా లేకుండుట మొదలగు లక్షణములను గలిగి యున్న దో అట్ల వ్యాధి విడిచి 

పెట్ట దగినది. 

కోలిలేఖ : “మాహా” అనగా కదలిక లేకుండుట అని అర్ధము. “అరతిః” 

నిలకడ లేకుండుట *'అతనాళన;$” అనగా దర్శనాది ఇం దియములు నశించుట 

అని అర్హము; 

ఎవ, మై నుదాహరించిన సుఖనాధ్య క _చ్భ్చసాధ్య యయా ప్య 

పత్యాఖ్యేయ రోగములను మొదట పరీక్షించి తదుపరి చికిత్సను [పారంభింప 
వలయును. అట్టురోగిని నిదానాది పంచకము చేత దర్శన _స్పర్శన పశ్నము 

లను తివిధసరీకల చేతను పరికించక చికిత్స కుప|క్రమించిన యెడల వైద్యుని 

కీర్తి |పకిష్ణలకు అతని జ్ఞానమునకు అతని ధనార్జనమునకు వోని సంభవించును. 

మూ. వ్యాధీన్ వురాపరీశైవ మార భేత తతః|క్రియామ్॥ 

స్వార్డ్ విద్యా యళోవోని మన న్యా ధృవమావ్నుయాత్ ! 

(వతివదార్గీయు : ఏవం=ాఇట్లు; పులా= మొదట; వ్యాథిన్ = వ్యాధు 

లను పరీక్ష్య=-పరీకించి; తతః = తదుపరి, |కియాం = చికిత్సను; ఆరభేత = 

పారంభిం చవలెను; అన్ఫథా= లెనియె డల; (అట్టు కానియెడల); స్వార్థ విద్య 

యళశోవోనిం దస్యడాతనయొక్కు.; అర్హ డాధనమునకు; వీద్యా విద్యకు; యశః = 

యశన్సుకు; హానిండా|పమాదమును; ధృవండానిశ్చయముగా; ఆప్నుయాక = 

పొందును. 

తాత్పర్యము: వైనుదాహారించిన పద్దతిని పురస్కరించుకొని పపథమమున 

వ్యాధులను నిదానాదులచేత పరీవవెసి తరువాత వైద్యుడు చికిత్స కుష్వక 
మించవలెను. అట్టు వ్యాధి నర్జ్దయముచెయక చికిత్స కువ్యకమించినయెడల 
బై ద్యుడు తన (దవ్యార్దన నము విద్యా! రిమొదలగు వాటియొక్క (ప్రమాద 

మును సళృయముగా అమ్భవింపనలనివచ్చును. 
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మూ సాధ్య యోర పి నంయోగో బలినో రా్యాత సాధ్య తామ్! 

విద్యాదసాధ్య మేవాతః సా ధ్యాసాధ్యసమాగ మమ్॥ 

నాసాధ్య స్పాధ్యతాం యాతి సాధ్యోయాతిత్వ సాధ్యతామ్; 

జ్ 

(వతివదార్భీయు : బలినోః = బలముతో కూడుకొన్నట్టి; సాధ్య 

రయోరపి — సాధ్యా సాధ్యముల యొక్కయు; సంయోగః = సంయోగము 

(కలయిక); అసాధ్య తామ = అసాధ్యత్వమును; యాతి = వాందుచున్నది. 

అతఏవ=ైాఅందువలన (నంయోగ మను కారణమువలన); సాధ్య్యాసాధ్య సమాగమ 

మపి సాధ్య అసాధ్య వ్యాధులయొక్కు కలయికలోకూడ; అసాధ్య మెవడా 

అసాధ్యమని యే; ఏద్యాత్ = తలిసికొననలయును. అసాధ్యః =అసాధ్యవ్యాధి; 

సాధ్యతామ్ =సాధ్యత్వమును; నయాతి = వొందదు; సాధ్యః = సాధ్యవ్యాధి; 

అనాధ్యళాం వహఅనాధ్యత్వమును; యా తిడాపొందును. 

. తాతృల్టూము : సాధ్య్యలవణములతో కూడుకొన్న బలవంతుడై న వానితో 

కూడ అసాధ్య లక్షణసంయోగము అసాధ్యత్వమును కలిగించును. ఇందువలన 

సాధ్యానాధ్య లఅక్షణనం యోగమును అనాధ్యముగా గు ర్తించవలను. అసాధ్య 

వ్యాధి ఎప్పుడును నాధ్యవ్యాధిగా మారదు. కాని సాధ్యవ్యాథి తప్పక ఆప్పు 

డప్పుడు అసాధ్యత్వమును పొందును. 
కోలిలోఖ: సాధ్య అసాధ్య ననూగమముకూడ అసాధ్యముగా. ళలిసి 

కొనవలయును. అశ్లే వది అసాధ్య వ్యాధియో అది ఎప్పుడుకూడ సాధ్యత్వ 

మును పొందదు. కాని సాధ్యవ్యారి అసాధ్యమును అప్పుడప్పుడు పొందును. 

మూ॥ పా దాపచారా న్టైవాచ్చ యా న్య్యవశ్ఞాన్నరంగ దాః! 

(వతవదార్థము ; గచాః హచరోగములు; పాదాపచారాత్ =పాదచతుప్ల 

యముయొక్క_ దోషమువలన; దై వాచ్చ = పూర్వజన్మ కర్మవలన; అవస్థాన్త 

రండావేశరే అవస్థను (న్వరూపల కణములు. మారుట) యాంతి=పొందుచున్నవి. 

తాత్ఫర్భయము : పాదచశతుష్టయముయొక అపచారమువలన రోగ 

ములు వాటి స్వరూప సభావములనువదలి వికృత లక్షణములను పొందుననుట 

నిస్సంశయము, ' | 

.శోలిలోఖి: - “దై వం' అనగా _ అన్యజన్మమునందు చేసిన కర్మయని 

అర్హము, 

బి. వ్యా.: 'పూర్వజన్మంక్ళృతం పాపం వ్యాధిరూ అణ బాధ త,తచ్చాంతి 
రౌపథ్రై నానై_రపహాోోమ సురార్చనై ౪ అను [ప్రమాణము నాధారముగా 

చెసికొనీ పూర్వజన్మ మునందు చేసిన పాపకర్శలఫలితము వ్యాధి రూపముగ పరిణ 

మించ గలదనియు అట్ట వ్యాధులకు యుక్తి వపా [శయ దె వవ్యపా(శయ చికి 

తృలు రెండుు చయనలయుననియు భావను. కావున పూర్వుజన్నము నందు 

చేసిన కర్మలు వ్యాధులుగా వుట్టి ఈ జన్మలో మానవుని హింసించు. 
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రు 

మూ వరమాశీవిషవిషం దీప్తమగ్నిమయో౬ఒపివా॥ 

ఉపయుంజీత నత్వారా వాదామిషిం కృపనౌజ్జనాత్ | 

(వతివదాళ్గయు: _ ఆశివిషవిషం=పాములయొక్క_ విషమును, దీవ = 

(వజ్వరిల్లుచున్న; అగ్నింవాఅగ్నిని;ి దివ స అయోపివా=ాకాల్చబడిన | ' ఇనుమును 

కూడ; వై ద్యః=ావై ద్యుడు; ఉపయుం జీత =ఉసమయోగించవచ్చున.; వరం=|శే 
పము; కృవణాత్ = లోభగుణము గల; (కృపణ=ాఒకనికి పెట్టక తానుతినక 

ధనమును “హాడెట్టువాడు. లోభి, కుత్సితుడు); ఆర్హాత్ డావ్యాధిచేత. బాధింప 

బడు; జనాత్ జనమునుండి; ఆమిషం హభోగింవదగినవస్తువు; నఉపయుంబీత= 

[గహించరాదు. 

తాత్బ్రర్భమయు : ఈ శరీరమునకు పాముయొక్ళ విషము, మండుచున్న 

అగ్ని, కాల్యబడిన ఇనుము మొదలగు అనుపయుక వస్తువులను గూడ ఉపయో 

నించుట (శేష్టమెన దె, కాని లోఖభగుణముగల రోగులనుండి ధనమునుమాం [తము 

(గహించరాదు. 

కోళిలోఖి : ఆమివం అనగా అర్థాదికం అని అర్థము |గహింపబడినది. 

మూ. వరోభూశదయాధర్మ ఇత్యాన్తేషు భిషగ్వరః। 

వర్తతే యన్తు సీద్దాదః న నర మతి వర శే॥ 

(వోతివదార్డ్ ము : భిషగ్వరః=వై ద్య| శేమ్టుడు; భూతదయా=సర్వ| పా 

ణులయందుదయ; వరః=శష్ట్రమెన; ధర్మః =ధర్భము; ఇతిడాఅని; పీిదత్వావా 

తెలిసికొని, ఆరేషుడారోగులయందు; వర ర కెడాఉండవలయును; నః అట్టి 

వై ద్యుడు; సిర్ధార్భ 8 =అర్థసిద్ధితో కూడినవాడె ; ; సర్వండాసదాచారసంపతి గల 
జనమును; అతివర, శేజాదాటుచున్నాడు. 

తాల్ఫెల్ళంయు : వైద్యుడు నర్వ పాణులయందు దయగలిగి యుండుట 

_శష్టమెన ధర్భమని [గహించి రోగుల విషయములో దయగలిగిఉండవలయును. 

భూతదయయే  [పధానగుణముగాగల వైద్య శమ్హుడు సదాచార సంపన్ను 

లైన నమస్త పజలకు శిరొధార్యుడుగా నుండవలయును. 

లలిరోఖి : సిక్రారః అర్థ సిద్దితో కూడుకొన్న వాడు; సర్వంవసదచాచారు 

లై న జనమును అని అర్దము; అతినర. తే అనగా వారిమై న ఉండగలడని అన్టము. 

సర్వ రోష ఇమషుడు అని భావము. 

ద్వితీయా ధ్యాయము సమాప్తము 



ఇ టు స ee a / 

అష్టాంగ సంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

తృతీయాధ్యాయము 

మూ. అభథాతో దినచరాగాం నామాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్యామః। 

ఇతి వాస్మాఒను రా|శే యాదయోా మవార్షయః। 

(పతివదార్థ ము ;  అథచెఅటు తరువాత ;అతః ఇందువలన; దినచర్య్యాం 

నామడాదిన చర్యయను సేరుగల; అధ్యాయం = అధ్యాయముశు; వ్యాఖ్యా 

స్యామః = వ్యాఖ్యానిఠచెదము; ఇతీహ ఇ చేవిధముగా; ఆ తెయాదయః మా 

ఆ తయుడు "'ముదలగు; మహర్ష యః =మహార్దులు; అహుస్న పలికిరి. 

తాత్తర్థూము : శిష్యోపనయనీయమనునధ్యాయము నుపచేశించిన తరువాత 
దినచర్యయమ సేరుగల ఈ అధ్యాయమును వ్యాఖ్యానిం చెదము. ఇల్లు 

ఆ|కెయాది మహర్షులు పలికిరి, 

కోలిలోఖ: ఈ తంతమున ఆయువును రథించుట [ప్రధానమైన వివ 
యము. ఆయువును రతించుటకు రెండు ఉపోయములు గలవు. స్వస్థ వృత్తము 
మరియు ఆతుర వృత్త తమని మంగళకరమగుటవలన, స్వల్పముగ చం 

యుండుటవలన, రోగికి మిక్కిలి ఉపయో గపడుటవలన మొదట న్వస్గవ్భ త్త 
చెప్పబడినది. “అథాతో దినచర్యాం' అని (పతి దినమును నడశుకొనుటకు 

అవలంబం-చవలసిన పద్దతి యి దినచర్య. 

మూ, (వా హ్మాముహూర్త ర ఉత్్యైెట్టీర్జా జీర్ణం నిరూపయన్ । 

ర జా గ్ధమాయుష:ః స్వ క— 

(పలెవదార్భీయు వ స్వస్థః ఆర్ గ్యవంతుడు (రోగ సు లనివాడు); 

ఆయుషః =ఆయుస్సును; ర యూర్దః ర తీంచుటకొరకు; బన్హైబీర్ణంచ=ముందురోజు 

భుజించిన ఆహారము యొక్క జీర్ణ అజిర్షమును; నిరూపయన = నిర్ణయించుచు; 
(బావా శ్రముహూూ శ్రే=(బహ్మాముహూరర్త రమునందు; ఉగ్తీసైత = లవ వలయును 

(నిదనుండి); 

తౌత్తర్భము : ఆర్ గ్యవంతుడు ఆయుస్సును రకించుట కొరకు ముందు 

రోజు తాను భుజించిన ఆహారము జిర్ణమైనది అనిది నిర్ణయించుకొని |బహ్మా 
ముప ర్రములో ని దనుండి 'లేవవలయును,. 

లోలిలోఖ ; ముహూ ర్రమనగా రెండు నాడకలు. _బహ్మయోాగథో న 

కాలము యోగ శాస్త్రముల యందు రా_తయొక్క పక్సివు యామనున 
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0 అష్టాంగ నంగవా వ్యాఖ్యానము 
అతా. 

నిశ్చయింప బడినది. రాతికి వగటికి ఆ పశ్చిమ యామము సంధ్యా సంసర్ల 

కాలము కాగలదు. సంధ్యా కాలము నందు స్వపష్షము (నిద) నిశేధింప బడినది. 

జో్యతిశా(స్త్రమునందు నసూరో్టదయము మొదలుకొని 26 ముహూర్తమని 

కలదు. ఆ సిద్దాంత మిచటు సమన్వయించుటకు సాధ్యము కాదు. అన్నము 

జీర్ణమగు కాలములో నిదపోరాదు. అందు క్. నుదా హారిం చిన సంధ్యాకాలము 

గూడ ని|దించుటకు నిషేధింప బడినది. అదియే |బహాముహూ ర్హము, తెల్ల 

వారుటకు ముందు ఉ గంటలకు (బహ్మాముహూ ర్హమసి భావము. రాతి 

భుజించిన ఆహారము జీర్ణ మైనది లేనిది నిర్ణయించుకొని నిదనుండి లేవ వల 

యును. ఆహారము జీర్ణము కానియెడల ని|దనుండి 'లేవకూడదు. 

బి.వ్యార : రా తియొక చతుర్దశ ముహూర్తము _బాహాముహూ_్హము 

ముహూ ర్తమనగా ద్విఘటిశా కాలము. ఇట (బాహ్మీ ముహూ_ర్రమనగా 

రా|తియొక కడపటి యామము నందలి రండు ఘడియల కాలములని అర్థము. 

అట్టికాలముల స్వస్థుడు ని|దనుండ 'లేవవలయును. స్వస్థుడనగా ఆరో గ్యవంతుడని 

భావముః | బాహ్మాముహూ రము బహుజానాధంయనాదులకు యోౌాగ్నమెన 

కాలము (క్వేష్టండణము సోసశములో రక ప 15/48 శ్) శ. 

సమాగ్నిశ్చ సమధథాతు మల[కియః, |పనన్నా తైం (దియమనాః స్వస్థ ఇత్యఖి 

దీయతే” అని చెప్పబడినది. వె నుడాహరించిన శోకమును పురస్కరించుకొని 

సమమైన వాతాది దోషములు జాళరాగ్ని రనాటి స_వధాతువులు [తిపధములు 

శారీరక (క్రియలు గలవాడును నిర్భ్ణలమైన ఇంద్రియములు మనస్సు గలవాడును 

నగు స్వమ్టుడు (అనగా ఆరోగ్యవంతుడు) ఆయః పరిపాలనార్గము . (బాహ్మా 

ముహూర్తమున ని|దనుండి లేవవలయును. ఇట్టు 'మేలొగ్రానిన వానికి రోగములు, 

దర్శిదము ఉండవు. ఇచట స్వస్థః అని ఉదహరించి నందున రోగి (బాహ్మా 

ముహూర్తమున ని దనుండి లేవకూడదని [గహించ వలయును. 

'మూ॥ జూతవేగః నముత్స్యృ జిత్ ॥ 

ఉదబ్ముఖి మూత శకృద్ద &ిణాభథిముఖోనిశి। 

వాచం నియమ్య (పయత: సంవీతాంళో ఒవగు౦రీతః।॥ 

[వవ ర యేతి (పచలితం నతుయత్నాదుదీర యత్ ! 

నా మేధ్యమార్ష మృర్ధ స్మగోస్టానాకీర్ష గ మయె॥ 

పురా న్లికాగ్ని వర్మీకద మ్యో త్కృష్ట చితి[దుమే। 

ననాద్ పూజ్య గోర్కేందు చాయ్యన్నాగి్న జలం |పతి॥ 

నచాతిరస్కృృత్య మహీం భయా శకొక్టిస్తు కామతః। 

(వతివదార్థము ; జాతవేగః =మలమూ తాదిపగములు (పవంర్థించినపి 

కాగా; ఉదజ్భుఖః=ాజ త్త రాఖిముఖము గలవాడై; |పాతఃడా[పాతఃకా లమున; 

మూ తశకృత్ =మూ|త్రపురిషము; సముత్స్భ 'జేత్ డావదలవలయును; నిశి=రా శ్రి 



యందు; దతీణాభిముఖః దతణాభిముఖుడై ; సముత్సృ చేత్ =వదలవలయును; 
వాచంనీయమ్య ౫ మౌెనమునుధరించి; పయత ః = =వఏకా| గత కలవాడై; నంపి 

తారిగ8 చై శరీరమంతయుకప్పుకున్న వాడై; అవగుంరితః శిర స్తాగణముకలవాడై ; 

(పచలితమి=ాకదలిన చేగమును; (పవర్తయేత [వవ ర్తింప చేయవలయును; 
తుడాఅయి తే; యత్నాక్ =|వయత్న మువలన; నోదీరయేత్ = వెలిపరచ కూడదు; 
అ మేధ్య = అపరిళు ద్దస్థలము; మార్గడామార్గము; మృత్ = మట్టి అధికముగా గల 

స్థలము; ధన్మడాబూడిదగల స్ట గలము; గోస్థానాకీర్ణ =ైఅవుల “నుందలుగల (వచె 

ము: గోమయే=ఆఅవు ఢీడగల స్టలమునందు; న(పవ ర్రయేక్ = =శాొచకార్యము 

నాచరించరాదు; పురా న్లికడా[గామ సమీపమున; అగ్ని=అగ్నికి సమీపమున; 

వల్ళిక = 'పుట్టదగ్గర; రమ్యడానుందరమైన; ఉత్కృష్టడా[వళ స్హమెన; చితిడాస్మశా 

నము; [దుమే= వృత్షము యొక్క. కీందుగ మీదుగ; నపవర్హయేళ్ = శౌచ 
కారము చెయరాదు; నారీ స్త్రీ సమశతమున; పూజ్య = పెద్దల సమక్షమున; 

గో=ఆవుల యెదుట; అర్క నూ ర్యాభిముఖముగ; ఇందు వచం దుని యెదుట; 

వాయ్వగ్న్ని జలం|పతి= వాయువు అగ్ని జలముల కభిముఖముగ; న్యపవర్త 

యేత్ దాశౌచము నాచరించకూడదు; మహీంవభూమిని; అతిరస్కృత్య వ 
తవ్వక; న ఉత్చృ జేత వదలకూడదు; యాదాతు=ఎపుతై కే, భయా 
చోరాది భయముచేత; అశక్త్యా=ాశారీరక బాధలచేత శక్తి లేకపోవుటచేత; 
కామతః =ఇష్టానుసారముగా; ఉత్స జేత్ =పిడువవలను. 

తాత్మ్రార్యయు :  మలమూత పెగములను విసర్జించుటకు కొన్ని విధులను 
ఏధించుచున్నారు.  ఉత్తరాభిముఖుడై  |పొతఃకాలమున, దవతీణాభిముఖ్నుడై 
రా కతియందు మలాదుల విసర్జించవలయును. మౌనమును ధరించి ఏకా్యగ 

చిత్తుడ శదీరమంతంయు కప్పుకొని శిరస్తా, ఆఅమును ధరించి అ[పయత్నముగ 

మలాదులను వినర్దించవలయును. అపరిశుద్ద ప చెళముల యందు గోష్టమున 

"పెద్దల సమవతనున సూర్య చం (దులక భిముఖముగ వాయువు జలము అగ్ని నమక 

మున పుట్టదగ్గర స్మశానమున చెట్టుమీదగాని |క్రిందగాని శాచకార్యముచేయ 

రాదు. భూమిని [తవ్వక శౌచము వదలకూడదు. చోరాది భయముచేత 

శారీరక భాధలచెత అశ కోతవలన ఇష్టానుసారముగ మలాదులను విడువవవచ్చును. 

ళళిలేఖ : బలాత్కారముగ మలాదులను వినర్తి ంచ| పయత్నించిన వాతా 
దులకు (పక్ పమెర్భడును. “మృక్” శబ్దమున కిచట పుట్ట (వల్ళీక) యని 

అర్ధము. పూజ్య శబ్దమునకు గురువు మొదలగువారని అర్థము, 

మూ॥ నవేగితో ౬వ్యకార్యః స్యాన్నాజి శ్వాసాధ్యమామయమ్' 

(పఏతివదార్థము : : వెగితః =మలమూతముల వెగము కలవాడై; అస్య 

కార్యః ఇతర కార్యములు కలవాడుగా; నభవేక్ హఉండకూడదు. సాధ్య 
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మపి =సాధ్యమెనట్టి; ఆమయమ్ =వ్యాధిని; అజిత్వా=జయించక' (చికిత్సచేయక ); 
న అన్యకార్యః భవేత్ ఇతర కార్యములు కలవాడుగా ఉండకూడదు. 

తాత్న్రర్యూము ; ఇతర "కార్యముల యందు చొరక మొదట మలమూత్ర 

'వేగములను వదలవలయును. అశ చికిత్సా సాధ్యమైన వ్యాధిని వెంటనే చికిత్స 
చెసి ఆ చ్యాధిని శాంతింప చేయవలయును. 

మూ! నిళ్ళల్యాదుష్టమృత్సిండీ పరిమృష్టమలాయనః 

ఆభ్యుద్ధ్యతాభిః శుచిభిరద్భి ర్ట్బాద్భిళ్చ యోజ యేత్॥ 

'లీపగంధథధావపవాం ఇెచమనుత్వతితబిందువీ॥ ॥ 

(వతివదొర్జము : నిశ్ళలా్య=ాపు ల్లలు ముండ్లు లేనట్టి; అద్భష్ట = యోగ్య 
మెనటి (వేటిచెత దూషింవబడని); మృత్సిండడామటియుం డలచేత; పరిమృష్ష= డా ఈ మ్ రై 

తుడిచికొనబడిన; మలాయన;ః రాగుదము కలవాడై ; అభ్యుద్భృళాభిః =నదితటాకా 

దుల నుండి కలశముచెతగాని దోసిలిచేతగాని తీసికొనిరాబడిన; శుచిభిః పరిశుద్ద 
ముల న; అనుత్స తిత బిందుభిః | కిందబడని విందువులుకల; అద్భిః నీళ్ళ చెత; 
లపగంధావహం వా వక్కలకు కరుచుకున్న  _ దుర్వాననగల మలస్థానము; 
శాచండాశెచమును; యాజక -ఊచవేయవలను. 

తాళ్ళుర్య్ంయు : _ వరిశుద్ధమెన యోగ్యమైన మట్టి ఉండలచెత గుదముకు 
తుడిచికొని నదితటాకాదుల నుండి తెచ్చిన కు భమెన నీళ్ళతో (వక్క లకు కరచు 
కొన్నది పోవునట్లు దుర్వాసన నశించునట్లుగా గుదస్థానము ళు భపరచవలెను. 

కోలిలోఖ: ఈ శ్లోకము నందు అభ్యుధృ తాభిః' అని చెప్పుట నది తటా 
కాదుల నుండి నీరు తీనుకొనివచ్చి గుదమును శు భవరచవలయునే కాని నడుము 
వరకు నదిలో నే ఉంచి శౌచము నాచరించరాదని చెపుటకట్లు చెప్పబడినది. 
“లేపగంధావవాం” అని చెప్పుట గుదము నందలి లేవము (పక్కలకు కరుచుకు 
న్నది) దుర్గంధము దేనితో నశింవబడగలదో అని అర్థము. “అనుత్చతితవిందుఖిః 
అని చెప్పుట వలన (కిందబడిన నీరు వనికిరాదని భావము. 

మూ॥ స్పృృష్టాధాతూన్ మలాన (శు వసా కళనఖాంకళ్ళ్యు తాన్ ॥ 
స్నా త్వాభోక్తుమనా భు క్వానువాముత్వానురార్చ నే! 
ర థ్యామా[ కమ్య చాశామే దుపవిష్ట ఉదబ్బ్ముఖః॥ 

(ప్రాబ్యుభోచావివి కృస్టోనబహిర్చాను నాన్యద్భక్ | 
అ జల్పన్ను _త్తరాస ంగీస్వచ్రైరంగున్ల మూల :౩| అ © ఓ... 

నోధృ తెర్నానతో నోర్ట్వం నాగ్ని పశ్వైర్నుపూతిథిః। 
న ఫేన బుద్భుదతా,రె రైక హాసార్చికెర్దలై ౩॥ 
నార్జె కపాణిర్నా మేధ్యవా నపాదో న శబ్బవక్। 
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([వతివదార్జ్ణము : ధాతూన్ దార క్ష మాంస మేధో అస్థి మజ్జ శు కములను; 
మలాన్ =మలమూ త్ర స్వేదములను; చ్యుతాన్ =జారిన; అ[శు=కన్నీటిని; 
వసాహావనను; శేశ=ావెండుకలను; నఖాన్ గోళ్ళను; స్పృష్ట్యా=ళాకి ఆచా 

మేత్ ఆచమనము చేయవలెను; స్నాళత్వాహస్నానముచేసి; భో కుమనాః=ా 
భుజించుటకు కోరిక కలవాడై ; భుక్వాడాభుజించి; సుప్వావానిదిరించి; తుత్యా= 

తుమ్మి; సురార్చ సవ దేవతార్చన |పారంభించునఫుడు; రథారామా|క్రమ్య=ా 

మార్గమున సంచారము చెసిన తరువాత; ఉదజ్బూఖః =ఉ త్త రాభిముఖు డై; 

(పాజ్యుభో వాడాలేదా పూర్వాభిముఖు డె; దిశంచదిక్కున; ఈతమాణఃడా 

చూడబడినవాడై ; వివిక్త స్థః=ఒంటరిగా కూర్చున్న వాడై ; అజల్సన్ మౌన 

మును ధరించిన వాడగుచు; నబహిర్దాను= మోచెతులు వెలుపటి లేకుండా; 

నాన్యద్భక దృష్టిని మరల్చక; ఉత రాసంగీ=ావస్తా)చ్చాదనము కలవాడె ; 

న్వృచః=పరిశుద్ధమైన; అంగువ్నమూల్నగె ౩=బోెటన|వలుగుండా వెళ్ళు చున్నట్టి; 
నోధృ-తె ౩= ఎడ కెరిపిలేనిధారతో ఇవ్వబడిన; నా౬నతీతః =వంచనట్టి; నోర్ట్వంచ; 

చెకి లేవనట్టి; నాగ్నిపకై ఏః=కాచనట్టి; నపూతిభిః=చెడ్డవాసన _ లేనట్టి 
నఫునడానురుగులేని; _నబుద్బుదడాబుడుగలులేని; నత్నారె ౩= ఉప్పునీరు కానటి' 

న పకవాస్తార్చితె ౩=ఒక చేతీతో ఇవ్వబడనట్టి; జలై ౩డానీళ్ళతో: నాగ్జెక 

పాణిః =తడిగాలేని చేతులుగల; నామె ధ్యవా_న్థపాదఃడాశుద్దమైన కాళ్లుచెతులు 

కలవాడై ; నశబ్దవత = శబ్దము చెయకుండా; ఆచామేక్ ఆచమనము చేయ 

వలెను. 

తౌత్తృర్కాము ఏ;  ఆచమనవిధిని ఇట్లు ఏిధించుచున్నాడు. మలమూ[త 

విసర్జనము చెసిన తరువాత నెకాక రక్తాదిధాతువులను మలాది మలములను వసను 
తాకినప్పుడు మరియు వెం (డుకలు, గోళ్ళు శరీరము నుండి జారి క్రిం దపడినపుడు 

శరిరమునకు తాకినను స్నానము చేసిన తరువాత, తుమ్మిన తరువాత, చేవతా 
రన చేయుటకు ముందు పూర్వాభిముఖుడై లేదా ఉత్తరాభిముఖుడ్రై దిక్కునే 

చూచుచూ మౌనముగా ఒంటరిగా కూర్చుండి మోచేతులు వెలుపలికి లేకుండా 
శరీరముమై నుత్తరీయము కప్పుకొవి అంగుష్టమూలముగ స్వచ్చజలముతో ఆచ 

- మనము చేయవలయును. ఉవ్వుగా నుండక బుడగలు లేక వేడిలేని నీరుగా నుండి 

దుర్గంధము లేక పరిళభముగ నుండు జలముతో కాళ్ళుచేతులు శుభముగ 
(పవాళనము చేసికొని నిలబడక ఆచమనము చేయవలెను. 

కోళిలొల : _'ఆచామేత్' అనగా నీటితో తాకవలెనని అర్థము, “వసా 
యనగా నీటితో పోలికగల మేధన్సుయొక్క_ భాగము. ఈ విషయమునే చర 

కాచార్యుడు 'శుద్ధమాంసన్యయస్నే హః సావసా పరికీ_రితా' అని నుడివెను. 
రథ్య్యామ్మాకమ్య అనగా మార్గమునందు సంచరించి అని అర్థము. న కబ్బవత్ 

అనగా జలపాన సమయమునందు శబ్దము చేయరాదు అని ఆర్థము, _ 
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మూ, వటాననార్కాఖదిర కరంజ కరనీలోజల॥ 

సర్జారిమేదాపామార్ల మాలతీకుకుభోద్భవమ్। 
కషాయతి క కటుకం మూలమన్యదషద్భళమ్॥ 
విజ్ఞాత వృకుంతుడ్లా గ మృజ్వ(గ [గంధి నుభూమిజమ్। 

కనీన్య[గ్ర నమస్థ్రిల్యం నుకూర్చుం చ్వాదశాంగులమ్॥ 
[పాతర కా చ యతవాగ్భక యే ధ్ల న్తఛావనమ్! 

వ్యావ్య|తివర్గ (తితయ తొ దా కేన చ భర్థ యెత్ ॥ 

శనై_ స్తేన తతోదన్రాన్ దంత మాంసాస్య చాధయన్ | 

(పళివదార్థము : వట=మజ్జి; అసవడావేగిన (వచ్చమద్ది); అర్క = 
జిల్లేడు, ఖదిరడాచం[డ; కరంజ కానుగు; కరవీరజం=ావాడగన్నే రును; 
సర్జ హసర్హవృతము; అరిమేదడాదుర్గంధిచం[డ, కంపు చండ; అపామార్గ =ఉ త్త 
"రేణు; నూలతిడాజాజీ; కుకుభి దృవమ్ =మద్దిలో నుండి పుట్టిన; మూలం = 
వేరును; కాష్ట్రండాకాష్ట్రమును (కరన); కపూయ కటు తి క్రకం=ావగరు కారము 
చేదుగల దానిని; ఈద్భుళమ్ =ఇట్టి; అన్యదపి విజ్ఞాతవృతం= శెలిసిన (గురి 
గిన) మరియొక వృక్షుమెనప్పటికి కూడ; తుగ్భాగండావంకర లేని కొనగల; 

_ బుజుడామంచి కొసగల; అ గంధి = గంథులు లేని; సుభూమిజమ్ మంచి వరిశుద్ద 
మెన భూమిలో పుట్టిన; కనీన్య[గ సమస్థాల్యం =కొనచిటి కన ( వేలితో నమాన 
మైన లావుగలిగినట్టి; సుకూర్చం=ామె త్తనె న మంచి కుంచికగానున్న ట్టి; చ్వాద 
కాంగుళం వం డెండంగులముల నిడుపుగల; మూలం=ామూలమును; యత 
వాక్ =మౌనముగలవాడై ; (వాతః=ా[పాతఃకాలమున; భుక్వ్వాచైభోజనము 
చెసి దంతమాంసాని డాదంతముయొక. చిగుళ్ళను; అభాధయన్ బాధ వెట్టక 
| హింసించక); దంతధావనం పండ్డు తోముటకుగాను; భక్షయిత్=తినవల 
యును; వ్యావ్య=చంగల్వకోష్టు; | తివర్షడా తికటుకములు (శుంఠి, పిప్పళ్ళు, 
మిరియాలు); త్రితయడాకతిఫలములు (కరక తాడి ఉశిరికలు); తదా కేనా 
తేనెతో కలసిన; తెన=ఆ దంత కాష్టముచేత; శృనై ః = మెల్లెగా; దంతాన్ = 
పండ్లను; ఘర్ష యెత్ =తోమవలయును (రుద్రవలయును), 

తాత్మ్రర్యోయు: వెనుదావారించిన విధి వకారము శాచకార్యము నాచ 
రించి తరువాత దంతధావన కాస్ట్రమును భకించవలయును. మళ్లి, వేగిన, జిల్లెడు 
మొదలగు కాష్టములతో ' పండ్డు తోముకొనవలయును. ఈ కాష్టములు ఏవి 
అయినప్పటికిని వగరు, కారము, చేదురనములు గలవిగా ఉండవలయును. ఈ 

_ దంతకాష్పము వంకర లేక (గంథులు లేకుండ చిటికెన (వేలుతో: సమానమైన 
లావు గలిగి మృదువైన కుంచికవలె ఉండి పం| డెండంగుళముల నిడుపు కలదిగా 
నుండవలయును. ఇట్ట పుల్లను మౌనము ధరించి |పాతఃకాలమున, భోజనము 
చేసిన తరువాత దంతముల యొక్క చిగుళ్ళకు బాధ కలుగకుండ దంతధావనన్ను 
శోసికొనవలయును, .' . 
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కలిలెఖ: 'విజ్ఞాత వృతం” అనగా వృవములు మోహింప చేయు 

నట్టివి ఆకర్ష ణగలవి, అనేక శకులు కలవిగా చూడబడుట వలన తనకు శెలిసిన 
కాస్ట్రము నే (గహించ వలయునని అర్దము. 'సుభూమిజంి” అనగా న స్మశానాదులలో 

పుట్టినవి గహించరాదని అర్థము. "వ్యాప్య (తీవర్ష (తితయ ఇ దాశ్తేన్ అనగా 
చంగల్వకోమ్లు మొదలగు (ద్రవ్యములు గల (ప్రచేళములు దంతధావనమును చెయ 

వలెనని అర్థము, 

౮ 

మూ॥ లిఖేదనునుఖం౦ జీహ్వేం చహ్వానినేఖ నేనచ! 

తథాన్యమల వైరన్యగంథా జిహ్వాన్య దనజాః। 

రుచి వె వై శద్యలఘుఆ *నభవన్రి భవన్సి చ! 

(వతివదార్థము : జిహ్వాని'రే ఖనేనచడానాలుకను గీచునట్టి సాధనము వేత; 

జివో ఇం =నాలుక్షకు; అనునుఖం = బాధకలుగనీయక; రిఖేక్ = గ చు కొనవలయును 

జిహ్వాస్యదంతజాః నాలుక నోరు దంతముల యందు పుట్టన; ఆస్యముఖవై రస 

గంధాః చనాబుకయం౦దలి మలము; వీర సత్వము, దుర్గంధములు; నభవంతిాజఉం 

డవు, తధా=ాఅశే; రుచి _వెళర్యల ఘుతాఃడారుచినై ర్భల్యము, అఘుత్వము; 

భవని, కలుగును. 

=... తాత్శ్ళర్భుము: నిశ్శబ్దముగ దంత ధావనము చేసికొని నాలుకను గీచు 
నట్టి సాధనముచె దంత మూలములకు భాధ కలుగనీయక నాలుకను గిచు 

కొన వలయును. నాలుకను గీచుటచెత నాలుక యందలి మలము, విరనత్వము, 

నాలుక నోరు దంతములు వీనియందు దుర్వాసన, ఠక్కము మొదలగునవి కారుట,; 

దురద కలుగకుండును. రుచి నైర్మల్యము, లఘుత్వము కలుగును. 

లేఖ: “జివ్యోనిశ్లేఖనేనచ' అని చెప్పుటచేత స్వర్ణము, రజతము 
మొదలగు లోహోదులచేత తయారు చేయబడిన సాధనములచేత కూడ నాలుక 

గీచ్చుటకు ఉపయోగింపవచ్చునని అర్ధము. తరువాత కొద్దిగా కూడ దంతమాంస 
లను అాధింపక నాలుకను గీ చవలయును. 

మూ॥ నా ద్యాదజీర్ణవ మధుశ్వాసశాస బ్వరార్షి స్రీ 

తృష్ణాస్యపా క వాన్నే [త శిరః కర్ణామయీచతత్ ॥ 

(వతి వదొర్గము : తత్ = ఆ దరతధావనమును; అజీర్ణ = అజీర్ణము 
వమధు=వాంతి; శ్యాస=శా్వాసము; కాస=దగ్గు; జ్వర =జర్షరము; అర్జి తీ =అర్లిత 

వాతము; ృొాతష్తా దప్పి; ఆన్యపాక్ హముఖపాకము; వా క్ హృదయము; 

"నె తాన తములు; శిరః క రామయా=శిర న్ఫు కర్ణ ములు (చెవులు) పినియందు 

రోగము గలవారు; నాద్యాత్ భుజించరాదు (నమలకూడదు). 

తాత్తర్భయు : అజీర్ణ ము, వాంతి, శ్వానము, కానము, జ్వరము, అర్షిత 
వాతము, దప్పి, ముఖపాకము అను రోగములు కలవారు; హృదయము, 
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ఆఅొమ్ముు, న్మేతములు, శిరము, కరములు, పినియందు రోగములుకలవారు; దంత 

కాష్టములచే దంతధావనము చేసికొనరాదు, 

కజిరోఖు ; “అమయి అను శబ్రముచె రోగపరాయముగా [గ్రహింప 

వలను. ఈ శబ్దమును వాచాదులతో 'అన్వయించవలెను. 

మూ! వై వళ్లేప్మార్ కారిష్టవివీతధవధన్వబాన్: 

బిల్వవంచుళ నిర్గుండీశి|గుతిల్వక తిందుకాన్ ॥ 

కోవిలారశమీపీలు పివ్వ లేంగుదగుగులూన్ ॥ 

పారిభ(ద్రకమవ్లీ కామోచక్యాశాల్శలీంళణమ్॥ 

స్వాద్వమ అవణం శుష్కుంసు  షిరంపూతి పిచ్చిలమ్, 

(పతివదార్థము : శ్రష్మూతక వవిరిగిచెట్టు; అరిష్టడాకుంకుడుశెట్టు;  విఖీ 
తక కరక చెట్టు; ధనఉ మత చెట్టు (చం డచెట్టు); "ధన్వజాన్ =మెట్టనేలలో 

పుట్టిన వృత ములకు; విల్వ=ామాకేడు; నంచుల=అకోకము త్రినాసము, (పబ్బ 
చెట్టు); నిర్గుండడా వావిలి; శిగుజామునగ; తిల్వక =లొొద్దుగుచెట్టు; తిందుకాన్ = 
తుమికిచెట్లను; కోవిచార= =వఎట్ణికాంచనపుచెట్టు; శమీ దా జమ్మిచెట్సు; కీలు=ాగొలు 
గువెట్టు (తాటిచెట్టు); సిపలీ =పివలిచెట్టు; ఇంగుదడాగారలెట్టు; గగ్గులూన్ = 
గుగ్గిలపు బెట్టను; పారిభ[ దక = చేవదారుచెట్టు ( వేపచెట్టు, మునగలెట్టు); అమ్లీ కా 
చింతచెట్టు; 'మోా-చచకా అరటి చెట్టు (బూరుగుచెట్టు) ; శాల్ట లిం =బూరుగు 
చెట్టును; శణను=జనుమును; వనై అదాత్ తినరాదు ( పండ్డుతోమరాదు) 
చనురియు; స్వాద్వుమ్తులవణం వకీపు, పులుపు, ఉప్పుగాను; శుష్క్ముం=ఎండిన 
దానిని; సుషిర౦ = బెజ్జముగల దానిని; పూతి =దుర్గంధముక లదానిని; పిచ్చులంవ= 

సడలినచదానిని; నకచావిఅద్యాల్ = ఎప్పుడునూతినలాదు. 

తాత్హ్రర్భోొంయు : విరిగిచెట్టు మొదలగు వాటి వుల్లలను, తీపి పులును 
ఉప్వరసములు గలచానిని, ఎండినదానిని, బెజ్జముగల దానిని, దుర్గ ంధము గల 
పుల్ల లతో ఎప్పుడునూ పండ్లను తోముకొనళాదు. 

మూ॥ పలాళశమాననం దంత ఛావనం పాదు కేత్య జేత్ 
(వతివదార్థమయు : పలాశం= మోదుగను; ఆననం=ఆసనముగాను; దంత 

 థావనండాదంతధావనమునకుగాను; పాదుకేవపాదుకలుగాగాను; త్యజేత్ = 
వదలవ లను. 

1 తెత్మ్రర్భమయు: : "మూదుగను సండ్లు తోముటకుగాని పీటజేయించిఆన 
నములుగా. ఉపయో గించుటగాని, పాదుకలు చేయించుటకు గాని ఉపయోగ 
పడవు. కావున వాటిని సె నుదహరించిన వాటికి ఉపయోగించరాదు. 

మూ॥: దంతాన్న్బూర్య మధోఘర్టేక్ (పాతస్సించేచ్చలో చనే। 

" తోయపూర్లముఖో (గీష్మ శరదోః శీత వారి ఇా| 



తృతీయాధ్యాయము 57 

(పలివదాల్గయు ; అథోదనాక్ = కిందిపండ్లను; పూర్వం= మొదట; ఘార్టేత్ 
=తోమవలెను (రుద్దవలెను. )1 (పాతః ఉదయము ((పాతః కాలమున); లోచనే 

=ైనేతములను (పష్యైశరదోః = గీమ్మబుతువు శరద్భతువుల యందు; తోయ 

పూర్ణముఖస్సన్ నీటితో నింపబడిన ముఖముగలవాడగుచు ; కీతవారిణా = చల్లటి 
నీటితో; సించేత్ =శతుడుపవలను, 

లౌత్సర్మంము ; దంత కాష్ట్రముతో పండ్లు తోమునపుడు ముందుగా 

(కందు భాగమునగల పలువరుసను ” శోమువలెను. (పాతఃకాలమున గమ కర 

దృతువుల యందు పిటితో నింపబడిన ముఖముగలవా డై చల్రటినిటితో "స్మ తము 

అను తుడువవఠలను, 

ళలిలేఖ: “ గిమ్మశారదోః' అని చెప్పినండు వలన ఇతర బుతువుల 
యందు చల్లటి నీటితోకాక వేడినీటితో విధిని అనుసరించి నేత్రములను 
తుడువవలెనని భావము, కాని అన్ని బుకువులయంధును సైనుడాహారించిన 
విధి అసివార్యము, 

మూ॥ (వణమ్యదేవాన్ వృద్దా౦శ్చ మంగ శాష్ట్రశతం శుభమ్! 

క్భణ్వన్ కాంచన విన్యన్తం సర్చిఃవశ్యేదనంతరమ్॥ 

(వతివదార్థము ; దేవాన్ దేవతలను; వృద్దాంక్చ=వృద్దులను (కు); 

(పణవ్యు=-నమస్కరించి; మంగళాష్ట శతం =దూతాది విజ్ఞానియమునందు. చెప్ప 
బోవు మంగళమును; శుభం=మంగళమైన దానిని; శ్చణ్వన్ =వినుచు; 
అనంతరం తరువాత, కాంచన విన్య_స్త నం-బంగారు భాం డమునందుం చ బడిన; 

సర్పిః = నెయ్యిని; పశ్యేత్ చూడవలెను, 

తొత్స్రర్యము ; దూళాది విజ్ఞానీయమునందు చెవ్పబోవు మంగళకరము 

లైన విషయములను వినుచూ చేవతలకు, వృద్దులకు నమస్కరించిన తరువాత 
బంగారు ప్మాత్రయందుంచబడిన నెయ్యిని చూడవలెను. 

మూ! సావీరమంజనం నిత్యం హితమళ్షో నతో భ సత్! 

లోచనే కేనభవత్రో మనో శ్రే నూక్ష్మదర్భనే! 

వ్యక్త (తివశ్ణే విమలే: నుస్నీగ్గ ఘనపమ్ముణీ। 

(వళివదార్థము * తతః = తరువాత; సౌసీరమంజనంకాసీవీరాంజన 

మును; నిత్యం=|పతిదినమును; అల్లో = నేత్రములకు; హితం=మంచిదిగాన; 

భ వేక్ దసేవించవలెనుు తేన = ఆ * అంజనమువేత; లోచనే = = నేత్రములు; 

మనో జీడసుందర మైనవిగా; సూక్ముదర్శ సైనసూతమ్మమైన రూపమును. చూచు 

నట్టివిగా; వ్య క్ర తివర్ణే= =ఎరుపు తెలుపు నలుపు రూపములు వ్య కృములుగా 

నుండుటవలన; వివలే=ానిర్భ్మలములుగాను; నుస్నిగ్ద ఘన, పమ్మణీ=నునువైన 

గట్టివెన ఇెప్ఫలుగలవిగాను; భవత॥ ఉండును (అగుచ్తుండును 
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తొత్బర్యోము : దంతధావనము చేసిన తరువాత కన్నులకు ( శేవ్టమెన 
సౌవీరాంజనమును [వతి దినము కన్నులయందు అంజనము (కాటుక) వేసికొన 
వలయును, ఇట్లు కన్నులలో ప్రతినిత్యము సౌవీరాంజనమును వేయుటవలన 

"నేత్రములు స్ని గ్రముగ, ఘనమైన శెప్పలు గలవిగా స్నష్థమైన ఎకుప్పు తెలుపు 

నలుపు రంగులు గలవిగ నిర్ణలముగ సూతత్ధివస్తువులను చూడ శత గిన సామర్థ్యము 

గలవిగ అగును, 

మూ॥ చకువేజోమయం తన్యవిశేషాచ్చేష్టణోభయమ్! 
యోజయేత్ న సవరాతేఒస్మాత్ (సావణార్థం రసాంజనమ్! 

తాత్స్రర్య్థియు : చకుఃానే[తము; తేజోమయం = అగ్ని భూతాధిక్యత 

గలది; తన స్య ఆ నే శమునక్తు; విశేషాత్ = విశషముగా; గ్రేవత్తిణం = శ్లేవర్రవలన; 

థయం భయము; అసొగ్రిత్ =ఇందువలన (దీనివలన); న పరా ఏడు దినముల 

లోవల; (సావణారం చ శ్లైషరికరుగుట కోరకు; రసాంజనశి వరసాంజననును; 

యోజయేత్ దపా గించవలయును. 

తాత్సర్భోము. : నేత్రములు అగ్నిభూళాధిక్యతగలవగుటవేత వానికి 
విశేషముగ కఫముచే ఉవ[దవము కలుగును, కావున కన్నుల నుండి నీరుకారు 

ట్యకై ఏడు దినములకొక పర్యాయము చార్వీక్వాథ సముద్భవమను పేరుగల 
రసాంజనమును 'న| తములయందు అంజనము వెసినకొనలయును.. 

9లేల: కంటికి వాతపిత్తముల కంశు శ్రేష్చిదోపముల వలననే విశే 
వముగ భయము కలదు. ఇది పంచభూతాతగ్తకమైన ఇం,దియము. 

వయో॥ అణు లై లం తతోనస్యం తతోగండదూషధారణమ్;. 

ఘనోన్న త. (వనన్నత్వకి స్కంధ (గి వాస్యవక్షనః॥ . 

సుగంధివద నాః స్నిగ్ధనిస్వనా విమలేం[ద్రియాః। 

నిర్మలీపలిత వ్యంగాభ వేయుర్న వ్యశీలినః। 

ఓవ్షస్ఫుటన పారున్యు ముఖ కోవడ్విజామయాః। 

నన్యుఃన్వరోవఘా తాళ్ళ స్నేహగండూవ ధారణాత్॥ 

ఖదిర వీచి వృజారి మేదాంబుక బల([గహిః. : 

ఆరోచ కాన ర్య వె వైరన్య మలవూతి [పేక జిత్॥ 

సుఖోష్టోదకళ గండూ ఊెక్టాయశే వ క్త లాఘవమ్! 

(ోత్రివర్భాళయు = తతః డాతరువాత; అణు ఇలమ్ = = అణుతై లమును; 
నన్యం=ాన స్య్యమ్సుగాను; తతః తరువాత; గండూవధారణమ్ =గండూవమును 

(పుక్కిలి పట్టుటను); కుర్యాత్ =చేయవలెను; ఘన వెడల్పు పొడవు లోతుగల 

ఘనవరిమాణముగల (దెటవుగల): [(గీవవ మెడ; ఉన్నత =ఎ త్తయిన స్మంధడా 

మూప్పు; (వనన్నత్వక్ ానిర్ణలమైన చరస్చిము; సుగంధివదనాః =మంచివాననగల 
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ముఖము; స్నిగ్రనిన్వనాః =మధురన్వరము; ఏమలేం[ దియాః =ానిర్శ్మలమైన ఇంది 
యములు; నిరస్తలీపలితవ్యంగాః =ముడుతలువడుట _ (చరస్తము) తెల్రగనగుట 
 వెం్యటుకలుు నల్ల గానగుట (ముఖముమీద) ఉండకపోవుట; నన్యశలినః =నన్య 
మును నేవించువారికి; భవేయుః కలుగును; ఖదిర చండ; థీరివు మూవ 
శీరివృతములు; కవల్యగహః =గండూవము (పుక్కిలించుట); అరోచక౯ానోటికి 
రుచిలేకపోవుట; ఆస్యవై రస్య =ఆస్య వై రన్యము (ముఖ్నవెైరస్యము); మల 
పూతిడామలదుర్లంధము; |వసేకజిక్ =నోటనీరు వెడలుట వీటిని జయించును. 
సుఖోష్టోదక =గోరువెచ్చ నీటియిక్క; గండూమె; =గంతూషముచేత; వ క్ 
లాఘవమ్ =వ క్త లాఘవమును; జాయతే=కలుగుచున్నది. 

తొత్నార్యాము 2 అంజనమును కన్నుల కలంకరించిన తరువాత నన్య 
కరర గండూమష ధారణము [క్రమముగా చేయవలెను. నన్యకరత్రి నాచరించుట 
వలన దిటవుగలమెడ ఎత నమూపు నిరగ్రల్వమెన చర్భుము, మంచి వాసన గల 

ముఖము, మధుర మెన కంఠస్వరము, నిర్మలమెన ఇం (దియములు; 
చరత్చిమువై న ముడుతలు పడుట వ్యంగమను వ్యాధి లేకుండుట మొదలగు మంచి 
ఫలితములు కలుగును. గండూషము చేసినందువలన ముఖవై రస్యము మలదుర్గం 
ధము మొదలగునవి ఎప్పుడును మానవుని దరిదాపులకు రాజాలవు. 

కోళలోఖ : _వ్యంగమనగా ముఖమునందు వల్ల ని మచ్చలు అని అర్థము" 
ఖది రాదుల చేత కవల [గహము అరోచకాదులు లేకుండుటయి |వరోజనము. 

[వసేకమనగా అస్య స్రావము (నోటనీరుకారుటు. 

మూ. పాయోగికం తతోధూమం గంధమాల్యాది చాచేత్॥ 
ధూమాదస్యోద్ద్వజ (కూశ్ఞా నన్యుర్వాతకపామయాః। 

(వళినదార్చ్ము ; తతః అటుపిమ్మట; (పాయోగకం =(పాయోా 

గికమను పేరుగల; ధూమం = ధూమపానమును; తతః = అటుపిమ్మట; గంధ 
మాల్యాది= గంధము పూలమాలలు ధరించుట మొదలగునవి; ఆచౌశేత్=-ఆచ 
రించవలను (చేయవలెను); అన్య = ఈ విధమగు పమలను వేయువానికి; 

ధూమాత్ = ధూమపానమువలన; ఊర్థజ[తూళ్లాః =క౦ఠమునకు - వై భాగమున 
ఏర్పడు; వాతకఫామమయాః = వాత శైమ్మవికారములు; సన్ఫ్యుః=ఉం డవ్న, 

తాల్ళ్ర్రము; నన్యకర్ము గండూవధారముణను నిర్వర్తించిన తరు 

వాత [ప్రాయోగిక ధూమపానమును తదుపరి గంధమాల్యాదులను ' ధరించుట 

చేయవలెను, ధూమపానము విధ్ధివిహితముగ నాచరింయయటవలన కంఠమునకు. 
వై భాగమున ఏర్పడు వాతశ్లేమ్మవికారములు ఎవ్వడు ఉండవు. . 

కలీలేఖి ; ఆదికబ్బముచేత వాసాదులను (గహించవలెను, అతకసంధి 
(యను పేరుగల జ|తువునకు వై భాగమున (శిరన్సు పై భాగమున) వాతకఫముఖ 

వలన కలిగిన రోగములు ఉండవు, en 
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మూ! . ఆంజనో త్కేకితం నస్యః కోబళె ర్నావ నేరితమ్॥ 
లు 

ధూ మేనక బళోత్కి-ష్టం |(క్రమాద్యాాాత కఫంజ యేత్ | 

గంధ మాల్యాదికం వృష్యమల జీ ఘ్నుం వసాధనమ్॥ 

(వతివదార్థము : అంజన = అంజనముచేత; ఉక్కేశితమ = వెలివరుచ 
. ఇ) 

బడినది; వృస్వ్వః = = నస్యములచెత; వాతం = వాతమును; జయేత్ = జయించ 

వలయును నావనావన 'స్యముచెత; ఈరిత్రవా వెలిపమచబడిన; కబ3 8 = కోబళముల 

చెత; ఉత్కి-ష్టం = వెలిపరు చబడిన; కఫం హక ఫమును; రూమేన = ధూమపానము 
ap) 

చెత; జయేత్ మ జయించవలయును; గంధమా ల్యాదికం = గంధము, మాలలు 

మొదలగునవి; వృష్యం = వాజీకరణమును: అల మ్మఘ్నం = దరి దమును వార 

దోలునవిగను; (వసాధనం=అలం కారముగను; స్యాత్ = ఉండును, 

తౌల్న్భర్వము * అంజన నస్యకవల। గహములచెత ధూమపానము చేతను 

వాతకఫములు రెండును శాంతించును. గంధమాల్యాదులను ధరించుటవలన 

వీర్యవృద్ది కొలుగును. మరియు దరి|దము పోవును. శరీరమునకు అలం కారముగ 

నుండి సౌందర్యము నినుమడింప జేయును. 

లళిలేల:  అలకీఘ్నంకడాదరిదమును పోగొట్టుట కాంతిని ఇనుమ 
డఉంపడేయుట, వాజీకరణము గంధమాల్యాది ధారణమువలన కలుగునని అర్ధము. 

మూ॥ వాసోనధారయేజ్జీ ర్లం మలినం ర క్తముల్బణమ్! 

మాల్యం నలంబం నఖహిర్న రక్తం జలజాద్భ శే! 

నైవచాన్యేన విధృతం వ(న్ర్రం (పవృముపొనవొ। 

(వతివదొర్జము: జీర్ణం = శిథిలమైన; మలినం = ముజికియెన 

రకం =. ఎజ్రినె న; వాసః "హె వ(న్త్రమును; నధారయేత్ = కట్టుకొనః 

కూడదు; మాల్యం=సుష్పమును; లంబం=ామా లలన నధార్ణ్యేత్ ధరించ 

కూడదు, బహిః =రాజమార్గ మున క నబడుచున్న దానిని; నధార యేత్ వాధరించ 

కూడదు; జలజాద్భ తే = కమలమునువిడిచి; రకం = ఎట్జనై నదానిని; నధార 

యేత్ధరిం చకూడదు; అ స్యెనవై ఇతరుని చేత; ఏధృతం విడువబడిన; వ్యస్త్రం= 

వ(స్రుమును: నధార-యేక్ ధరించకూడదు; అన్యేనడాఇతరునిచత;. విధృతం= 

విడిచి పెట్టబడిన; పుష్పుంచ పుష్పమును; ఉవానవాొ చా చెప్పులను; నధారయేక్ = 

ధ్రరిచకూడదు. 

'తౌల్ళర్ళుము : శిథిలమెన మురికిగానున్న ఎట్తనై న వస్త్రమును, 

వుష్న్వమును, పుషృమాలలను రాజమొళ్షము నందున్న పుష్పములను, కమల 

ములుతప్ప ఎట్లగా నున్న వేటిని కూడ ధరీంచరాదు. ఇతరులు. విడిచిన వస్త్ర 

మును చెప్పులను, పుష్పములను కూడ్ర ధరించరాదు, మరియు - శిధిలమైన 

వస్త్రమును ధరించకూడదు, 



కొళిలేథు | మాల్యం అనగా పుష్సుం అని అరం, లంబం మాలా మొద 

లగునవి ధరించకూడదు. కమలముతవ్స మిగత ఎల్లి నె. నపుష్పములను వెటిని 
కూడ ధరించరాదు. ఇతరులు కట్టివిడిచిన వస్త్రమును ధరించరాదు. ఇక్తు పుష్ప 
ములను చెప్పులకు రూడ ధరించరాదు. 

మూ రుచివ్రైశవ్య సౌగంధ్య మిచ్చన్వ కే 1ణధార యేత్॥ 

జాతీలవంగ కర్పూర కంకోల కటుక? నవా। 

తాంబూవీనాం కిసలయం హృన్యం_పూగ ఫలాన్విశ మ్॥ 

రక్రపిత ష్షక్షీణ రూమోత్కుపిత చతషాం। 
విషమూర్చా మదార్హానా మపథ్యం కోషిగాంచ తత్ ॥ 

పథ్యం సుపోస్టిే భకే స్నాళేవాంతే చ మానే! 

ద్విప[త్ర మేకం పూగంచ సచూర్త ఖవిరంచ తత్! 

(వలవదార్థము : రుచి... ఇచ్చన్ --కుచి =నోటి కిరుచిని; వై శద్య= 

పరిశుభ్రతను; సౌగంధ్యం = మంచివాసనను; ఇచ్చన్ = కోరుచున్న వాడు 

తాంబూలీనాం కా తమలపాకుతీ గలయొక్క; కిసలయం వ చిగురుటాకులను 

హృద్యం=మనస్సున కించె నదానినిగాను; పూగఫలాన్వితం=పోకలతో కూడు 
కున్నట్టిదియు;  జాతీలవంగ...కటుకి ౩=--జాతీ = జాజికాయ; లవంగ = 

అవంగము; కర్వూర —- కర్పూరము; కంకోల ాకింకోలము; కటుక 8సవాడా 

పూదీన మొదలగు కోటు దవ్వములచేతకూడ; వృక్తే)ణడాముఖముతో (నోటితో) 

ధార యేక్ =ధరించవలయును: ర క్షపిత్త... చతుపామ్- ర క్షపి త్రడార కపి త్రము 
వతతీణ = తతతీణము; రూతోతుపిత = రూక్షముచేత (పకోపింపబడిన 
చకుషూం = సన్యతరోగములుగలవారికి; విష. . .నామ-విష = సర్చాది జంగమ 

విషబడితులకు; మూర్చ =మూర్భరోగులకు; మదారానామ్ =మదముచేతపీడింప 
బడువారికి; శోషిణాంచ = రాజయజ్ష రోగులకును; తత్ = ఆ తాంబూలము 
అపథ్యం = హీతమైనది కాదు. సుప్తోత్టితె = = నిదనుంచి లేచినవానియందు, 

భు_క్తే = భుజించినవానీయందు; స్నాశే = స్నానము చేసినవానియందు' 

వాంతకేచ = మరియు వాంతి చేసికొనినటువంటి; మానవే = మానవునియందు. 
సచూర్ష ఖదిరం = నున్నము కాచును; డ్విప(త్రం = రెండు తమలపాకులును; 

ఏకం పూగంచవాఓఒక పోకయును; తత్ అట్టిది (తాంబూలము); పథ్య హిత 

మెనది, 

తొల్ఫుర్యుము : మానవుడు నోటి సోభాగ్యమును, రుచీనీ, మంచీ 
సువాసనను కొరినట్టివాడై మామనస్సున కింవె నట్టి పోలికతో కూడుకొన్న ట్టి 
నాగవల్లీ దళములను (కేక తమలపాకులను); జాజికాయ,  లఅవంగములు, 

కర్పూరము, కంకోలములు, పూదిన మొదలగువాటితోకూడ సేవించవలయును. 



(1 అమ్టాంగసం[గహ వ్యాఖ్యానము 

ఎ నుదావహారంచిన తాంబూలము రక్కపిత ము గలవారికి, క్రతతీ.ణులకు 
న్మేతరోగములు గలవారికి సర్చాది దష్ట్రులకు, మూర్చ రోగులకు మదముచేత 
వీడింపబడినవారికి రాజయవక్య్టరోగులకును పథ్యకరమై నది కాదు. 

ఎన వర్ణించిన తాంబూలమునకంకు న్వల్పమార్పుతే మరియొక పద్ద 
కిని ఇచట విధించుచున్నాడు. భోజనము చేసిన తరువాత, స్నానము చేసిన 
తరువాత, వాంతి యెన పిదవ (పతిపురుముడు కాచు సున్నము ఒకపోక శెండు 
తషులపాకులతో కూడిన ఆఅాంబూ లమును సెవించవలయును. ఇది మిక్కిలి పథ్య 
కర మిన, 

కొలిలోల:  కిసలయ శబ్దమునకు వల్ల వమని యర్థము. పల్లవమనగా చిగు 
రుటాకు. మరియు రక్షా పితాది ఉప దవముల చేత పీడింవపీడు వానికి ఈ ళాంబూ 
లము మంచిది కాదు. రూ జుయాకుపతాని చకూంషి వషూంే రోకోత్సు పిత 
చతువషః తేపూం అనివమానము, 

మూ॥!. ఉడ్పిస్పుత లో౭. శ్యర్థమ రేష్య రాను బండిము। 
నిందితం దీగ్గ గ్షమప్యాయు రసన్నిపిత సాధనమ్॥ 
కృషిం వణిజ్భాం గోరా ముపా యైక్షుణినం నృవమ్, 
లోకద్వయావవిరుద్దాంచ ధనార్జీసం| కయేత్ [కియామ్; 
ముక్త వేగళ్చ గమనన్వ్యప్నా వరో నభా(స్ర్రియః॥ 

(వలవదార్భిము తతః అటుతరువాత : అత్యర్థం వమ్క్కిలి; అ'ర్జాను 
బంధివు మె సంపాటేనకు 'హౌతువులె నః అన్టేమ =కార్యములయందు, ఉతి వేత 
మెల్కౌనవలయును ([వయత్నించవలయును); యసా్యాత్ = ఎందువలనననగా,; 
దీర్గ ర్భృమపిడవాడవె న్నదెనను;ు ఆయుః జీవితము; అనన్ని హితసా ధనమ్ వ చార 
ద్యముతో కూడికొన్నట్టిదని; నిందితమ్ = గర ంవబడినది;త థా హఅశ్తే; ధనార్ధ= 
ధనమును కోరువాడును, కృషిం వన్య నసాయమును; వణిజ్యాం వ్యాపార 
మును; గోరజూ యోంవాఆవులను రతించుటను; లో కద్వయా వవిరుద్వాంచడాధనలా భ 
హాతువై. న ఇహావరలోక ములకు ఏరు ద్దము కాబట్టి: క్రియాం=వనిని ; ఉపా 
యె=వె జెప్పిన ఉపాయములచేత గుణినం =సర్గుణవంతుడై న; నృవం = రాజును; నం్యశయత్ =ఆ| శయించవలెను; చ చవామరియును ము; ముక క పగః ఉత్స భనము చెయ బడిన మూ తప్పరీషాది వేగములు గలవాడై; ; గమన, స్త్రియ ఆ 
గమనవై నడచుటను; స్వప్న హని దించుటను; ఆహార భుబించుటను; నభాః — 
సభలను; (స్త్రియః (స్త్రీలను; ( సేవించవలెను). 

తొత్బ్రర్యాదూ : తరువాత ధనవంపాదనమునకు హేతువుల న కార్యము లయందు మిక్కిలి [వయత్న శీలుడుగా నుండవలెను. ఎందుకవూ దీర్గ కా లిక మైన ఈజీవితము దారి ద్యముతో ముడివడియుండుట నిందించబడినది. అన్తే ధనా 
ర్భనమున కుప్యళమించువాడు ఇవాపరములకు విక ఏద్దము కాని వ్య వసాయము, 



తృతీయాధ్యాయము థ్రీ 

వ్యాపారము, గోరక్షణ మొదలగు ఉపాయములచేత గుణవంతుడై. |పథువును 
పొంది ఈపనులను ఆచరించ వలయును. మరియు ఇతర|త విపులీకరించు 

మూ| తపురిపూదివేగములను విసర్జించిన వాడై గమనము, స్వప్నము, ఆవో 

రము, నభా, (స్ర్రైలు మొదలైన వాటిని సేవించవలయుక:. 

కోళిలోఖ : ధరార్జనకు పాతువుల్తైన కార్యములందు మిక్కిలి జాగ 

రూకు డై (ప్రయత్నించ వలెను. అసన్నిహిత సాధనం అనగా చారి(ద్యయుక్త ఆ) 

(చార్మిద్య ఎముతోకూడుకొన్న గట్టిది అని వ్యాఖ్యానించబడ్నది) ధనలాభ పాతుకీం 

ఉభయలో కావవిరు ద్దా౦ అవగా ధనలాభమునకు కారణమై ఇహవరములకు విరు 

ద్దము కానట్టది అని అర్థము, 

మూ॥ పాణినాఒలభ్య నిమ్మా మే [దత్న పూజ్యా౬ జ్యనంగలమ్ 

సాతపత పర(్యకాణో విచ కెద్యుగమా]|తద్భక్ । 
నిశిచాత్యయి కే కారే దండీమౌలీ సవాోయవాన్ ॥ 

(ప్రావృశ్య పర్యు (దాతా న(ప్రావృత్యశిరో ౬ వాని! 

(వలివదార్థము : రత్నపూజ్యా౬ జ్యమంగ ళమ్- రత్న =నవరత్న ములను; 

పూజ= పూజకు వయుక ములైె న దవ్యములను; ఆజ్య= నేతిని; మంగళమ్= 

మంగళకర వస్తువులను; పాజిసావతేతితో; ఆలభ్య పూజతో తాకి (కార్యారి 

యై); నిమ్మ మేక్ = బయలు దేరవలయును. (బయలు దేరునపుడు); సాజఒతపత 

వద తాణః ఛతము పాదరక్షలతో కూడినవాడై ; విచనేత్ =నంచరించవలెను; 
నిశి = రా తీయందు; అత్యయి కా మిక్కలి పయో జనముగల (అత్యవసర పరిస్థితు 

లలో); ద దండా కల్లి; మౌెలీ= తలపాగ; (విటి); స హాయశూన =నహాయము ల 

వాడై; తథా అనై; రాత" =.రా| తియందు; శిరః శిర సును; (పావృత్య ౫ 

కప్పుకొని; పర్య కేల్ వనం చరించవలెను; అహాని =-వపగటియందు; శిరః = శిర 

స్సును; |పావృత్య కప్పుకొని; నపర్య శత =తిరుగకూడదు. 

తాత్భర్భుము ; కా ర్యార్చియై ఇంటినుండి బయలుదేరువాడు రత్నాదు 

లను పూజించి వాటిని చెతిలో స్పృశించి బయలుదేరవలెను. మరియు ఛత్రము, 
ఇప్పులు ధరించి ముందు భాగమును శెండు చెతుల పొడవు చూచుచు వెళ్ళ 

వలెను. రా తియందు అత్యవసర పరిస్థితులలో "వెలుపలికి వెళ్ళనలసి వచ్చినపుడు 

చేతిలో కల్లును తలకు తలపాగను ధరించి వెళ్ళవలయుకు. మరియు రా(తులందు 

శిరస్సును 'కప్పుకొని వెళ్ళవలయును. ౩ పగలు శిరస్సును కప్పుకొనక యు తిరుగ 

వలను. 

9లఖ: యుగమాత్రదృక్ అనగా యుగః హస్త ద్వయం అనీ చెప్పుట 
వలన ముందు అెండు చేతుల పొడవు మార్గమును చూచుచు అని అర్జము. 

ఎందుకనగా మార్షము నందు విషకీటకాదులు రాళ్ళు మొదలగు వాటి వలన 

జనించు భయము వలన అని చెప్పబడినది. “ని? అత్యయికే కార్యేవిచశేత్ "అని 
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చెప్పినందు వలన [ప్రయోజనము గల కార్యము నం బే 'రాతులందు సచంరించ' 

వకనని భావము. లెని యడల రా|తీయందు సంచరించరాదు. 

మూ॥ చైత్యవూజ్య ధ్వజాళనఛాయా భస్మతుమో శుచీన్ | 

నాకా మేచ్చర్క-రాలోష్ట బలిస్నానభువోనచ। 

(వ తీవదార్జిము 3 వై త్య...శుచీగె చై త్య=ామరుభూమి; పూజ్య= 

గును మొదలగు వారియొక్క; ధ్వజ = ధ్రజముయొక్క; అశ _స్తడా[వశ_న్హము 

కాని వకువుయొక); ఛాయా నీడను; న ఆ కా మెక్ =పాదములచెత దాట 

రాదు, భస్మ = భన్మము; తుషా=ఊక; అశుచీన్ = వరిశు[భముకాని వాటిని, 

తథా=లశ!; శర్క_రాడాశిలాచూర్ల మును; లోష్ట =మట్టివిళ్ళను; బలీ బలిని; 
లు ta ౬ లు 

స్నా నభువః స్నా నభవిని; న అ|కామెత్ దాటరాదు. 

తౌళ్ళర్యొయు : చెళ్యాదులయొక్కు. నిడను కాళ్ళతో చాటరాదు. 
మరియు భస్మమును ఊకను శిలాచూర్జ మును ఎవడైనా స్నానముచెసిన | పదే 
మును దాటరాదు. 

పహలరోట: న ఆ కామత్ అనగా కాళ్ళతో దాటరాదు అని అర్ధము. 

పూప్యః అనగా గురువు మొదలగువారని అర్ధము. అశ వమనగా మంగ ళకరము 

కాని వస్తువని అర్థము. “శర రా" అనగా శిలాచూర్డ నుని “బలిః' అనగా భూత 

ములకొరకుంచబడిన ఉపహారమని, 'స్నానభూః' అనగా ఎక్కడ ఎవడుచేసెనో 
అనియు అర్థము, ' 

మూ! మధ్యాహ్న సంధ్య యో రా(తావర్డ రా(తే చతువ్పథం॥ 

న సేకాత నశేరషర్యాం పృకుచే త్యం నచత్వరం। 

_ నూనాటవీ భూన్యగ్భవా శృశా నాని రివాఒపిన!। 

(వలివదార్హము ; త థాహెవై నచెప్పిన స్పై; మధ్యా 'హ్నా మధ్యాహ్న 
సమయమునందు; సంధ్య యోః హసంధ్యాకాలములందు; రా|శజారా|కీయందు; 
అర్దరా|కె డాఅర్దరా| తి యందు; చతువ్పధం డానాల్లుమార్గ ములకూడలిని( చౌరస్తా); 
నసేవేక్ = సేవించరాదు; తథావఅక్షై; శర్వర్యాం పసం పూ ర్ష రా తియందు; 
వృవనై_ త్యం =ఒకవృతమును; నసేవేత్ = సేవించరాదు; చత్వరం హచావిడిని, 
నసేవేక్ = సేవింఛరాదు; సూనాటవీ, , .శ్శశానినీ-_సూనాటపీ = దట్టమైన; 
అడవి; శూన్య గ్భహ విడిచి పెట్టిన యింటిని; శ్మళా నాని=ళ్ళశానములను (మకు 
భూములను); దివానపివవగలుగూడా; నసేవేత్ =సేవించరాదు. 

తాత్ళిర్భము : మధ్యాహ్న మునందు సంధ్యాకాలములలో - రా్యాతుల 
యందు అర్దరా।| తియందు నాల్గు మార్గముల కూడలిని సేవించరాదు. రాతి 
యంతయు ఒక వృతమును చావడిని సేవించరాదు. భయంకరమెన అడవిని 
విడిచిన ఇంటిని: శళానమును పగలు కూడా సేవించరాదు. 
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కోలిలోథు : మధ్యాహ్నాదికాలములందు చతువ్పథమును సేవించరాదు. 

“శర్వ రాం” అనుపదమునకు చ్యాఖ్యానమునందు రా తియంతయు అని అర్ధము- 

చెప్పబడినది. వృకచై_తము అనగా వృ వాచకం అని కలదు. చతగిరం అను 

పదమునకు |తిపథము, మూడు మార్గముల కూడలి అని చెప్పిరి. మరి కొందరు 

(గామము వెలుపల విశాంతి గృహామని విశదికరించిరి. మరికొందకు [గామీణ 

సమాజస్టానము (చావడి) అని నుడివిరి. ఏదై ఈ చత్వరమని లోకమున (వసిద్దముగా 

నున్నదో నూనాటవీ శబ్దమునకు “వధారణ్యం' అను నరము నిర్వచించ బడినది. 

మూ॥ నహుం కుర్వాచ్చవం పూజ్యం |ప్రశస్తాన్ మంగళానిచ, 

నాఒపనవ్యం పరి కామే న్నెతి రాణ్యను దకిణమ్॥ 

చతుప్పథం నమన్కుర్యాత్ వజ్జూతాంశ్చే వనస్పకిన్ | 

నవ్యాళ వ్యాధి తా౬ళ నై ర్నా దాంతకుత్ పిపాసితై 8| 

నచ్చిన్న పుచ్చెరె శాక్యరో వృషైన చన |వ్రజేత్। 

నా౬తి (పగేఒతిసాయం వా నభోమద్య గే రారవ”॥ 

నాఒనన్నిహిత పానీయో నాతిపూర్ణ ౦ ననంశతమ్। 

న శత్భణా నా విదితై రైక నాధార్మికె స్సృవా॥ 

(వతివదార్థము : శవండాశవమును గూర్చి; నహుంకుర్యాత్ హహుంకరించ 

రాదు (మృత శరీరమును హుంకారముతోభయ పెట్టరాదు); పూజ్యం పూ జ్యు 

లె న గుకువు మొదలగువారిని; (వ్రశస్తాన్ =్మ పళ స్త్వములై నవాటిని;మంగలాని=ా 
మంగళకరములై న వాటిని; అపసవ్యం ఎడమవైపున; న పరి కా మేత్ వదలి 

వెళ్ళకూడదు; ఇతరాణిడావె నుదాహరించిన పూజ్యాదులకంబ వేరై న వాటిని; 
దవీ.ణం =కుడినవై పున; న పరి (కా మత విడిచి వెళ్ళరాదు; చతువ్పధండానాలుగు 

మార్గముల కూడలిని; |పజ్జాతాంశ్చ=ా బాగుగానెరిగిన; వనస్పతీన్ =వృ వాదులను; 
నమసు్కు-ర్యాత నమస్కరించవలెను; వ్యాళ కూరములై న మరియు కు దము 
లైన; వ్యాధితవరోగ(గ_న్తములై న; అశ స్తైఃజఅధిరోహించుటకు (పళ స్తములు 
కాని వాటి చేత; నై కాషుడాఒకే కన్ను గల వాటివేత; గో పృేనవాఆవువీపు 

పైన; న్యవబేత్ = వెళ్ళగూడదు. అతి ప 7౫ పూ ర్వామ్హాకాలమునకు ముందు; 

నవ ఉత్ =పయనించకూడదు. అతిసాయంవా=మిక్కిలి  సాయంకాలమైన 
పిదపను: నభోమధ్య 7 రవ” =నూర్యుడు అకాశమధ్యము నందుండగా: న్యవ 

"జేక్ మ వెళ్ళకూడదు, అసన్ని పితపానియః =-నీళ్ళుదగ్గర లేకుండా; అతితూర్లం=ా 

మిక్కిలి వేగముతో; నంతతం =చాలాకాలము; శతృణానపహావళ | తువులతోకూడ; 

నవ జీత్ =|పయాణము చేయకూడదు: నై_కః=ఒంటరిగా; అధారిికై *సవాజా 
అధర్మపరాయణులచెత; న|వజతి =పయనించకూడదు. 

తాతృర్భాము : మృత. శరీరమును ఉచ్చస్వరముతో భయ పెట్టరాదు. 

గురువు మొదలుగా గల వారిని ఎడమ భాగమును వదలి అనగా అపసవ్యముగా 

ర్ట 
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వెళ్ళరాదు. గురువుమొదలై న వారికంటె. విపరీతమైన వస్తువులను కుడి భాగ 

మును వదలి వెళ్ళకూడదు. చతుష్పథమును (పనీద్దదేవతా వృక్షములను నమస్క- 

రించ వలెను. దుష్టమై రోగ|గ స్తములై , అ[పశళ స్తములై అళీమితములై. దప్పిగా 

నున్న వాటితో (పయాణము చేయరాదు. మరియు విరిగిన తోకలు ఒకే 

కన్నుకలవాటితో, ఆవువీపుచె న వెళ్ళగూడదు. మిక్కిలి పూ ర్వామ్షాకాలము 

నందు, మికి-లి సాయంకాలము నందు, ఆకా శమధ్య మున సూర్యుడుండగా 

బయలుదేరరాదు. మరియు బయలుదెరున పుడు (తాగుసిటీని దగ్గరగా నుంచుకొని 

తొందరవడక ఎక్కువకాలము |[ప్రయాణించ వెళ్ళవలయును. మరియు శ తువుల 

తోను జాతి కుల నామ రూపములను గుర్తించని వ్యక్తులతోను అధర్మ 
రాయణులతోను ఒంటరిగా బయలు దేరకూడదు. 

కోలిలోఖ : ఇచట “సంతతం అను శబ్దమునకు చాలకాలము [పయాణించు 

నవుడు మధ్యన వి శమించియ విళ్ళవలయునని యభఖి|బాయము. “అవిదితె ౩” 

అను శబ్దమునకు కెలియని రూపు శేఖలు గలవారితో యని యర్గము. “వ్యాళః 
అను శబ్దమునకు దుష్టః, జబ దః అని అర్థము. 

మూ దచద్యాద్వార్శగడార్ర వృ (స్త్రీ శారి చ| కద్విజన్న సె! 

స్నాన భోజన పానాని వా హేభ్యోనా౭చ శేక్ పుర ః॥ 

నదీం త లచ్చ బాహు భ్యా 3 నాన్ని త్మ ౦ధమభి[వ కేక్ | 

నా&రి హే ద్వ్షమం పాలం నావం నంశయి తాం తరుం॥ 

నిపాత యేన్నలో ష్టైన నఫలేన ఫలం (ద్రుమాత్ 

నవార్య మాణః (వవిశేన్నాద్వానేణ నచా౬ననే॥ 

న్వయం తినైత్ పాణి వా క్చాదదృ జ్మేఢోదర చాపలమ్। 
(వః పతమవ్య కచళ్ళ [ళు నఖరోమాణి వర్ష యత్ | 

న స్వహ సేన దనైఠశ్వా స్నానం చాను సమాచశేక్। 

(పలవదార్థమయు వ ఆర్హ., _జన్ఫస---ఆ ర్త పీడితులు; వద్ద = వృద్దులు; 

(సే = (స్రైలు; ఖారిడాబకువుకు మోయువాము; ద్విజన్మనే =ాబాహ్మణుల 
కొరకు; వర్మ = మార్గమును; దదా్యాత =వదలవలయును; వా పాభ్యః వావాన 
ముల; పురః=ముందు; స్నానభోజన పానానివస్నా నము, భోజనము, పానము; 
నాచ రేకి =-ఆచరించకూడదు; బాహుభ్యాం = చేతులతో; నదీం నదిని; 
నతరేత్ దాటరాదు; అగ్నిన్యంధః = అగ్నిగోళమును; నాధి [వ ఉత్ = వెళ్ళ 
కూడదు; పిషమం -మిక్కిలి ఎత్తుపల్ల ములుగల; శై లంవపర్వతమును; నా౭ రోవా 
యేత్ = అధిరోహించకూడదు; సంశయితాం = తెలియని న్వరూవ 
స్వభావాలు గల; నావం = పడవను; తరుం = చెట్టును; నా౬రోహేాత్ 

= ఎక్క కూడదు; [దుమాత్ డా వృక్షము నుండి; లోషేన = మటితో; 

ఫ లేనాడాఫలముతో; ఫలండావండుశు; ననిపాతరెమీక్ =ాపడగొట్టరాదు; పర 



గృ హడాలఇతరుల గృహమునందు; వార్యమాణః హఅడ్డగించబడిన (పవెశము 

గలవాడై; అద్వా రణ హాఅ పసిద్దమెన మార్గముతో; న|పవిశిక్=[వవేశించ 

కూడదు; చైమరియు; ఆసనేడాఆసనమునందు; న్వయంహతనంతట తానుగా; 

నతి షక్ =కూర్చొనరాదు; యు కని. దండని|దించుచున్న వానిని; నబోధయేక్ = 

మెలొ్మలుపరాదు; పాణి... చావలము పాణి = చేతులు; వాక్ డావాక్కు; 

పాదడాపాదములు; దృక్ =గె[త్రం: మేఢడాశిశ్నము; ఉదరడాకడుపు; మొదలగు 

వాటియొక్క; చా పలమ్ =కదల్బుటను; నా-చరేత్ =చెయరాదు; పకస్య తిః 

పదిహేను దినములకు మూడుమార్చు; శి శుడామీనములు; నఖడాగోళ్సు; 

రోమాణి = రోమములను; వర్జయేత్ = కత్రిరించవలెను; న్యవా స్తేన = 

తనచేతితో; దం_తె రాడా దంతములతోను; నవర్ద యేక్ డక త్తిరించరాదు; అను=ా 
కత్తిరించిన వెంట సేస్నానంచహస్నానమును; "సమాచశేక= ఆచరించవలెను, 

తాత్మ్రర్యము : కీడితులు, వృద్దులు, (స్కైలు, బరువును మోయువారు, 

బాహారాణులు మొదలగువారు ఎదుర నచో వారికి దారి వదలి తరువాత తాను 

వెళ్ళవలయును. [పయాణమును చెయబో వుటకుముందు మొదలు వాహానములకు 

స్నాన భోజన పానీయాదుల నిచ్చి తరువాత తాను స్నాన భోజన పొనీయా 
దుల నాచరించవలయును. చేతులతో నదినీ దాటరాదు. బాగుగా నీండుచున్న 
అగ్ని కభిముఖముగా పోగూడదు. మిక్కిలి ఎత్తువల్రములు గల పర్వతము నెక్కు 

రాదు, సంశయముతో కూడి యుండు వడవను అధిరోహించకూడదు. వృతము, 
నుండి పండును మట్టిపెల్ల తోగాని మరియొక పండుతోగాని పడగొట్టరాదు. 

ఇతరులయొక్కు గృపహామున వారించబడినవాడై నిషిద్దమార్షమున (ప్రవేశించ 
గూడదు. తనకు తానై స్వయముగా ఆసనము నందు కూర్చొనరాదు. నిదించు 
వానిని మేలొలుపరాదు. చెతులు, వాక్కు, పాదములు, నేత్రములు, 
మే్మేడము, ఉదరము పఏిటిని కదల్బరాదు. పదిపాను దినములకు మూడు పర్యా 

యములు చంకలలోని 'వెం్యటుకలను, మీసములము, గోళ్ళను, రోమములను 

కతి రించవలయును, వాటిని తాగు స్వయముగా తన చేతితోను దంతములతోను 

ఉద్దరించరాదు. వెంటనే స్నానమాచరించవ లెను. 

కోలిలోఖ : _ పాణ్యాదులయొక్క_ ఆచాటనము చేయరాదు, ఇచట 

“హస్త చాపలం” వాద్యాదుల నమకరించుట, పాదణాపలమ్ వాద్యాదుల 

ననుకరించుట “వాక్చాపలమ్' ఏదో ఒకటి ఉచ్చరించుట, 'దృక్చాపలమ్ "పరస్త్రీ 

మొదలగువారిని చూచుట, “మే|ఢచాపలము' అపశస్త్రస్క్రిగమనాదులను, “ఉదర 

బాపలమ్' భోజనమునందు మిక్కిలి ఆశను, నాఆచరేత్ =-చెయరాదు అని 

భావార్గము, 'పవన్య (తిః అనగా వపదిపానురోజులలో మూడు పార్యాయములని 

యర్థము, కచాదులను కత్తి రిం చినవెంటనే స్న్షానమాచరించవలయును. 
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మూ॥ అథజాత౬న్నపానేచ్చః మారు త ఘ్ననుగంధిఖిః॥ 

యధరు సంస్పర్శ సుఖే నె లెరభగ౧ంగమాచ రేక్ ॥ 
చి కా లి 

ని mn పా జం త్ +" ~~ ఇండ్ల. ద ఆభ్యంగోవాళలవోపుష్టి్వావ్న చార్జి బృవహాతర్జక్భత్ | 

దగభగ్న తతరుజా క్షమ[శమజరాపవాః॥ 
a ౧౧ (న 

రభాత్ష చగ్భ ఘజఓవత్ భవంత్యం భ్యంగతోగుణాః॥ 

స్పర్శ నేఒభ్యధికోవా యుః స్పర్శనంచ తృగాశ్రయమ్ | 
న స్టే వి ఇ త్వచ్చుళ్ళ వరమళ్య- గ్ యస్మాత్తం ్ీలఇమేదత 8|| 

విర ః (శవణపా డేము తంవిశేమేణ శీలయత | 

స శళ్యః ర్లీలి త్రో మూర్ణ్ని కపాలే[డియ తర్పణః। 

హనుమన్యాశిరః కర్ణళూలఘ్నం కగవూరణం।| 

ఆ జూ క్ 8 జం శ మా వాదచాభ్యంగన్తు తత్ సర్వ నిద్రాద్భష్టి |పసాదకృత్ ॥ 
ఢి 

న్న 

పాదసుపి శమన -భ సంకోచన్భుటన (వణుత్ | 

వర్జ్యోభ్యంగః కస్ట స కృతసంకుద్ద్య జీస్టిిః॥ 

(వలివదాొరము ; అధ వఅటుతకువాత; జాతన్నపా సనెచ్చః =అన్నపానా 
దుల యందు ఇష్టము కలవాడ; మారుతృమ్నః=౭వాతముకు పోగొట్ల నట్టి; 
నుగంధిఖిః =నుగంధ ద్రవ్యములు కలిగినట్టి; యథకుసంస్పర్శ్భసుఖై ౩ బుక 

ధర్మముల ననుసరిం వి న్పర్శనుఖము కలిగినట్టి (ఉప్ప కాలమునందు శీతలముశె న; 
ొతకా అమానందు ఉషప్ట్షములే న, త ల దాత లములచెత; అభ్యంగ ౦ = అభ్యంగ 

స్నా్నానమును; ఆచాత = ఆ-చరించవలయును; అభ్యంగ చై అభ్యంగము; 

బాతహాడావాతమును హరించును: పుష్టిన్వప్న చార్య  బృహాత్వక్ళత్ =శరీ 
రమునకు బలము, ని(ద, దృఢత్యము, బ్బహ్మాణత్వమును కలుగ జేయును; 
దగ్గభ గ్న తతరుజాత్షమ (సమ జరావవాఃకాకాలిన. విరిగిన చెబ్బతగులుట చేత 
కలిగిన జాధ, బడలిక | శమ, ముసలితనమునుపో గొట్టును. రాథాక్షడారధచ| కము 
యుక్ళ కుండకు; చర్మ వా చర్శనమునకు; ఘటవత్ =ఘటమునకు వలె; అభ్యం 
గతః అభ్య ం గ నముచెనికొనుటవలన; గుణాః హస్నిగ్దత్వాది గుణములు; భవంతి 
డక లుగుచున్న వి; యస్యాా్మాతి =ఎందువలనననగా; పరమ్ మిక్కిలి; న్పర్శనే= 
స్పర్శ సం దియమందు; వాయుః వవాతము; అభ్యధికః =మీక్కిలిఎక్కువగా 
నుండును, స్పర్శనం చచస్పర్శనమెతే; త్వగా _శయముడాత్వక్కునుఆ|శయించి 
యుండునో, త్వచ్యశళ్చడాచర్శ్మవునకు హితమైన; అభ్యంగః డా జ భంగ మో; 
అతః=అందువలన; తండాఆ అభ్యుంగముము; ఎలయేత్ =అనుస్థించవలెను. (ఎట్ల 
నగా)శిరః (శవణపాదేషువ తల, చెవులు, పాదములు, వీటియందు; విశేపే ఇ 
ఎక్కువగా; తం=ాఆ అభ్యంగమును; లీల౦మేత్ ద ఆచరిం చవలయును; సక=ఇ౪ 
అభ్యంగము; కేళ్యః= వెంటుకలకు హితమెనది; మూర్చ్ని =తలయందు; శీలి 
తః -నిత్యము ఆ చరించునట్టివానికి;కపా లేం [(దీయతర్నుణః = కపాలమునకు, ఇంది 
యములకును తృప్ని చేయునట్టిది; "స హేనవతె లముతో; కర పూరణమ్ వవెవు 
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లనునింపుట; పహాా...ఘ్నమ్---హనువాదవడల. ; మన్య | గీవకిసువె పుల 
నుండు మన్యలను సెకుగల రెండు ధమళలు; శిరహాశిరన్సు; కర్లళూలచవెవి 

Ee 

పోట్లను; ఘ్నమహానళింవ జేయు". పాదాభ్యంగస్తు= దములకు నూగారాచిన 
ఎడల: తత .. ,కృత్---తత్ అది; నైర్య వగట్రిదనము; ని[దావాని దను; 

దృష్టి =చూపును వీటిని; (పసాదక్ళత్ =అను (గహించును. పాద. , .ణుక్ -పాద ౫ 
పాదములు; నుసి =ఆభిఘాతాదులచత మొద్దుబారుట: | శమడా| శనుము; న ౦భ 
డస ంభించుట: సంకోచవాముడుచుకొనుట; స్ఫుటనడావగుళ్ఫ్ళుజారుట; ఫెటిని; 
(పణుక్ పోగొట్టును. 

కఫ... .ఖిః-- కఫ గస్ట డా శ్లేవగ్రిరోగము చేత పీడింవబడుచున్న వాగు; కోత 
సంశుద్ది=ావమనవిరేచనాదులచేత శుద్దులనవారు; అజీర్ణ భిః ౫ అజీర్మ రోగులచేత; 

ఎ ణు £ - 

అభ్యం గ8=.అభ్ష్టంగము; వర్జ్యః =విడువదగినది. 

తాలత్ఫ్ర్భంయు : ఆకలి దప్పులు గలవాడగు మానవుడు అనగా ఆహో 

రము జీర్ణమెన పిదప వాతశామకములై. సుగంధ|దవ్య్వములచెత తయారుచేయ 
బడిన తైలముతో అభ్యంగము చేసికొనవలయున.. ఈతై లము ఉప్ప-కాలమునందు 
శీతలముగను, శీతకాలమునందు వేడిగను స్సృశించుటకు అముకూలముగా నుండ 
వలయును, ఈ అభ్యంగము శరీరయునకు పుష్టిని గాఢ నిద్రను శరీరమునకు 
పటుత్యమును బలువును కలిగించును. శాలుట పోుగుట చెబ్బతగులుట వలన 
గలిగిన బాధసు బడలిక ఆయానము మునలితనము పిటిని రాకుండ చేయును. 

చర్మము నా శయించియున్న స్ప రం దియమునందు వాయువు తప్పక 

ఉండును. ఈ కారణమువలన చర్మమునకు పొతమెన అభఖ్యం గమును సరులు 

ఆ-చరించవలయును. రథచ [క ముయొక్ళ కుండకు చర్భువునకుఘటమునకు 

తైలము రాచినయెడల ఎట్టి మృదుత్వము పర్పడుచున్న దో అన్తే శరీరమునకు 
గూడ మృదుత్వ మర్చడును. 

ఈ తైలమును శిరస్సు, చెవులు, పాదములు; వెం్యటుకలు, దవడలు: 
మన్యలు, ఏటికి ఉపయోగించినయి డల వాటికన్నింటికి బ్యాథివారముగను 

(పసాదముగను ఉండును. 

కఫరోగముచేత పీడింపబడువారికి వమనాదులచేత శుద్ధులె ననారు, ఆజీర్ణ 
రోగులు అభ్యంగము చేసికొనరాదు. 

కోలిలోఖి : ఆవోరము జీర్ణమై నపిదప అభ్యంగము నాచరించవలయును. ' 
తైలమును సూయుటచెత రథచ[కముయొక్క కుండకు చర శ్రమునకు ఘటము 
నకు ఎట్టి మృదుత్వము, చార్భ్యము వర్చడునో అట్టి మార్గవము, 'దార్జ్యము రు వో ఆ) ఏ G5 
శరీరమునకును కలుగును, ఈ అభ్యంగము చరగమునక్తు మంచిది, ఈ స్ఫర్శము 
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త్వగాశితను. త్వగా! శిత మన స్పర్శ నేం దియమునందు వాతము కలదు. వాత 

మునకు అభ్యంగము (పధాన మైనది, శిరస్సు, |శవణములు, పాదములు పిటి 

యందు విశవముగా అభ్యంగమాచరించవలయును. దీనివలన పాదములకు 

స్థెర్యము, కర్ణ బాధలు, రిరోభాధలు నివారించును . 

అభ్యంగము శ్లైమగ్రరోగములకు వమనవిరేచనాదులచెత అప్పుడె దోషము 

లను బహిర్గతము చేసినవారికి అజీర్ణ రోగులకు నింద్భము. 

మూ॥ శరీరాయాన జననం కర్మంవ్యాయా మ ఉచ్యతే! 

లాఘవం కర్మ సామర్థ్యం దీప్తో౬గ్ని కేదనఃక్షయః। 

విభ_క్త ఘన గా(త్రత్వం వ్యాయామాదువజాయతే॥ 

వాత పిత్రామయీ బాలో నృద్టో౬జీర్లీ చత ంత్య జేక్ | 

అర్థళక్ష్యా నిమేవ్యస్తు బలిభిః స్ని గ్ధభో జిఖిః 

శీతశాలే వసంతేచ మంద మేవతతోఒన్యదా | 

(నలివడార్జము : _ శరీరాయాసజననం =శరీరమునకుబడలిక గలిగించు; 
కర =పని; వ్యాయామడావ్యాయామముగా; ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది; 
వ్యాయామాత్ = వ్యాయామమువలన; లాఘవమ్ = శరీరమునకు 'ఆలికను; 

కర్మసామర్గరం పనులను చెయుటకు సామర్థ్యమును; దీప్తో౬గ్ని 8హజఠరాగ్నికి 
దీపనము; మేదనః తయః=ామెదస్సునకు క్షయము; ఉపజాయశేడాకలుగును, 
వాతపితామయా డవాతపి _త్తనం బంధమెనరోగములచెత పీడింపబడినవారు; బాల=ా 
బాలురు (12 వంవత్సరములకు లోపు); వృద్దః =వృద్దులు (70 సంవత్సర 

ములకు వె బడినవాదు); అజీర్ణ = ఆహారముజీర్లముకానివారు; తం = 
ఆ వ్యాయా మమును; త్య జిత్ = వదలవలయును. బలభిః=బలముగల వారిచేత; 

స్నిగ్ధ భోజిభిఃడాస్ని గ్రమైన అన్న మును భుజించువారిచేత; కీతకా లేడా హేమంత 
శిశిరబుతువులయందు; వన_సె=వై తవెశాఖ మానములయందు; సచవ్యా 
యామః=ఆ వ్యాయామము; అర్ధశక్ష్యా = సగము శక్తిచెత, నివేవ్యః= 
సేవించదగినది. తతోఒన్యచదాడావీరికంశు వేరె నవారు; మన మేవ స్వల్సము 
గనే; నిచేవ్యః = సవించదగినది. 

తాత్నర్యుము : శరీరమునకు బడలికచెయుపని వ్యాయా మమును 
పదముచే నిర్వచింపబడుచున్న ది. వ్యాయా మమువలన శరీరమునకు శేలిక దనము 
దై నందిన కార్యములను నిర్వహించుటయందు సామర్థ్యము, జాఠరాగ్న్నకి 

బలము, శరీరములో ఎక్కువగానున్న మేదస్సు తయించుట కలుగును. వాత 
పిత్తములవలన కలుగు వ్యాధులచెత జాధపడువారు 12 సంవత్సరముల లోపల 
70 సంవత్సరములకు వె బడిన క్రమముగా చాలురు వృద్దులు, ముందురోజు 
భుజించిన ఆహారము జీర్ణము కానివారు వా్య్థియామమున కర్షులు, వసంత 

భ్రుతువునంద్లు శీత కాలమునందు బ్రలవంతులు స్ని గాన్నభోజులు సగము శ క్రిచేత 
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ఆ వ్యాయామమును చేయవలయును.  నీరికంకు ఇతరులు స్వల్పముగా 

వ్యాయా మము చేయవలయును. 

కోలిలోఖ : ఏ పనులతో శరీరము బడలిక చెందుచున్నదో అది వ్యాయామ 

మని చెప్పబడుచున్నది. ఇట్లు చెప్పుటచేత కొందరికి తిరుగుటయు వ్యాయా 

ముగా కొందరికి తిరుగుటకంకు అధిక (శమతో కూడినది వ్యాయామ మనియు 

అర్థము. ఇట్లు వ్యాయామము చేయుటవలన శరీరమునకు లాఘవాదు లేర్పడును. 

వాతపితారులు, బాలురు, వృద్దులు "మొదలగువారు ఈ బ్యాయా మమును 

అర్లశ_క్తితో ఆచరించవలయును. ఇతరులు మరియు స్వల్పముగా వ్యాయా 

మమును చేయవలయును. 

మూ॥ తం కృత్యా౭నుఖ దేవాం మరం యే వృవమంతతః॥ 

తృష్ణాక యో (వతమకోరపిత్తేం (శ్రమః క్రమః। 

ఆతివ్యాయామత ః కాసోజ్వరః ఛర్చిళ్స జాయ ౭|| 

వ్యాయామ జాగ రాధ్వ(స్త్రీ వోవ్యభాష్యూది సావానం। 

( (| సింవో నవ Ey గజం సింహ ఇవా౬ఒకరన్ భజన్నితి వినవ్యుళి। 

(వతివదార్థ యు: తం హఆవ్యాయామమును; కృత్వాహాచెసి; అనుసుఖం హై 

సుఖము కలుగునట్లుగా; చేవాండా శరీరమును; సమంతతః =అంతట; మర్ద యేక = 

మర్దించవలయును. 

అతివ్యాయా మతః = వ్యాయామము యొక్క అతియోగమున (వమా 

ణము నతి[కమించి వార్టయాపుము చేయుటవలన); తృమ్టై దప్పి; క్షంయయః = 

రాజయక్ష్శ; |పతమకః=౭ (పత మకశ్వాసము; ర కపి తండర కృపి త్రము; 

_శమః = ఆయాసము; క్షమః=బడలిక ; కాసఃడదగ్గు; జ్వర 8 జ్వరము; 

ఛర్జి శ్చ హవాంతియును;ు జాయ ఇ కలుగుచున్నవి. 

వ్యాయామ. . సాహసం వాియామైావ్యాయామము; జాగర మై 

రా| తులయందు మేల్కొనుట; అధ్వడా|తోవనడచుట; [స్ర్రీవ(య్రైగమనము; 

హోన్య హాస్యము; భామ్యాది= _పవచనాదులను; సాహసం =సాహ సకృత్యము 

లను; భజన్ = సేవించుచు; పురుషః వవురుషుడు; వినన్యతి=-నళించు చున్నాడు; 

యధా=వఎట్టనగా; _ సింహఃహసింహము; గజం ఇవచ౭పనుగువలె; ఆకర్షన్ = 

లాగుచు; వినస్యతీ=సశించుచున్నది. 

తాత్సర్భము : వ్యాయామము చేసిన తరువాత శరీరమునకు సుఖము 

కలుగునట్టుగా శరీరమంతటిని సమర్పించవలయును. వ్యాయామము ఐకుగవగా 

చేయుటవలన తృషప్లా ద్యుష్రదవములు కలుగుచున్నవి. వ్యాయామాదులను 

అతిగా సేవించిన యెడల మానవుడు నశించు చున్నాడు. ఎట్లనగా అతీపరా,[క 

మము గల సింహము స్వల్స బలము గలదై నప్పటికిని ఎక్కువ బలము గభిగినట్ట 

ఏనుగును నయము గా ఆక రి ంచుచ నశింఛుచున్న ధి, 
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క్రోలిలౌథి : ఆ వ్యాయా మమును చేసి సను స్త శరీరమును సుఖము కలుగు 

నట్టుగా మర్షిం చవలయును. ఉప చేకించిన (వమాణమునకం కె అధికముగ 

వ్యాయామము చేసినయెడల క్రమముగా కాసాదిరోగములు బాధించును. 

వ్యాయామాదులను ఎక్కువగా చేసినఎడల పురుషుడు నశించగలడు. ఎట్లనగా 

పరా[కమముగల మిక్కిలి స్వల్పబలముగల సింహము గొప్ప శరరముగల 

ఏనుగును ఈడ్చినందునలన తనకు తాన నశించగలదు. - 

మూ! ఉధ్వ రనం కఫవారం౦ం మేదసః (పవిలాపనమ్। 

స్థిరీకరణ మంగానాం త్వ|క్పసాదకరం పరమ్? 

(వతివదార్థ ము: ఉద్య ర్తనం నలుగు వెట్టుకొనుట; కఫహరం=ాకఫమునుూ 

పారించును; మేదసడామేెదనును; _(పవిలావపనం=క రిగెంచును; అంగానాంచై 

అవయవములకు; నీరీకరణం=పటుత్వమును కలిగించును; వరంహమీక్కిలి; 

త్వ తృసాదకరమ్ = చర్మము నందధిక కాంతిని కలుగ జేయును. 

తాత్ళర్భంయు : నలుగు పెట్టు కొనుటవలన కఫము పోవును, మేదస్సు 

కరుగును,  అవయవములకు పటుత్యమెర్చడును. చరామునకు మిక్కిలి కాంతి 
మృదుత్వము ఏర్పడును, 

లలిలెఖి ; తరువాత కషాయ దవ్యములచేత ఉద్వ_ర్తనమును చేయ 
వలయును. చాటి గుణములు తాత్పర్యములో నుచావారింపబడినవి. 

మూ॥ దీపనం వృషకమాయుస్యం స్నానమూ రాలబల[పదం॥ 

కండూమల [శమ స్వేద తనా) తృద్దావా పాష్ట్రబిత్ ॥ 

ఉష్ణా౦బు నాధః కాయన్య పరిషకోబలావవహాః।॥ 

తనైవ చో త్తమాంగస్య బలవాక్కేళ చకుషామ్॥ 

నా౭ నావుత్య శిరః స్న్షాయాన్నజ లే౭. ల్పేన ర్ట లే॥ 

స్నానోద కావతరణ స్వప్నాన్ నగో్ననచా౬ చశేశ్॥ 

పంచ పిండాననుధృత్య దస్నాయాత్ పరవారిణి॥ 

(వతివదార్థము :క్టస్నానండాస్నానము;  దీవనము=ాలఅగ్ని దీపనమును; 
వృష్యమ ళు [కవృద్ధి ని; ఆయుష్యమ్ = ఆయుర్వ ఎ్రద్దిని; ఊర్దాబల| పదం =ఉత్సా 
హమును, బలమును ఇచ్చును; కండూ. . .పాప్యజుతి కండూడాదురద; 
మలడాశరీరమునందలి మురికి; (శమడా[శళమము; స్వెదడాచెమట; తం(దా= 
జాడ్యము; తృట్ దప్పి; చాహిడాతాపము; పాహప్మ=పావము; వీటిని, 
జిత దవారించును; అధఃకాయస్య వ కింది శరీరమునకు; ఉష్ణాంబునో=ావేడి 
నీళ్ళతో; పరిషెకండాస్నానము; బలావహాః=ా బలమును ల చే కూర్చును; 
ఉ త్తమాంగన్య శిర స్సునకు; తెనై నచవఆ వేడినీళ్ళతో; పరిషేక.=స్నానము; 
క. ఛతుషాండావెం[ట్రుకలు, నెతముల యొకు; బలహ్ఫద్ =బలమున్ను 
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హరించును;  శిర౭ఃకాశిరన్నును; అనాప్లుత్ర్య హత డపక; నా=మానవుడు 

నస్నాయాత్ =స్నానము చేయరాదు; న్వల్పవకొద్దిగానున్న; శీత్ర లేడాచల్ల 

నెను జలేడానదీ మొదలగు వాటిలోనుండు నీళ్ళయందు: నస్నాయాత్= 

స్నానము చేయరాదు. నగ్నః = దినమొలవాడుగా; స్నా నోదకావతరణ 

స్వప్నాన్ స్నాన హాస్నానముము; ఉదళకా వతరణ హనిళ్ళలొ దిగు ట మృనస్వప్నా్నాన్ 

హని[దించుట; వీటిని; నాచశేక్ాఆచరించరాదు; చడామరియు; పంచ 

పిండాన్ అయిదు పిండములను; అనుద్భ్యృత్య ఎ త్తక; పరచారిణి ఇతరులచే 

నిర్మింపబడిన తటాకాదుల యందు; నస్నాయాత్ =స్నానమాడకూడదు. 

తాత్త్రర్భంయు ; స్నానమువలన _అగ్నిదీపనము, శు|క్షవృద్ది, ఆయు 

ర్వ భృద్ది, ఉత్సాహము, బలము చేకూరును. శరీరమునందలి మాలిన్యము, 
(శమము, స్వెదము, తం ద, దప్పి, తాపము, పాపము, పిటిని పోగొట్టును. 

(స్నానము రోమ కూపముల ద్వారా బహిర్షతమగుచున్న జాఠరాగ్ని జాల 
లను నిరోధించి, ఆ జాఠరాగ్నిజ్యాలను మరల లోననేచేర్చి అగ్నిదీపనమును 

కలిగించును. మరియు త్వగా[శితమైన 'భాజకపి త్తము కూడ లోన (పవేశించి 
ఉసప్పమును వృద్దిపరచును. అందువలన స్నానము దిపనకారియని పేర్కొన 
బడినది.) ఉష్ణోదకములచేత కంఠమువరకు స్నానముచేసిన శరీరముంకు బల 
మేర్పడును.. ఉష్ణోదకముచే శిరస్నానము చేసిన వెంటుకలకును కన్నులకుగల 
బలము పోగొట్టును. స్యెతములు దుర్చులములగు". చల్లనైన స్వల్పమైన నదీ 
మొదలగు పాటియందలి నీళ్ళలో సాష్షనము శేయరాదు' మరియు శిరస్సు 

తడుపుకొనక స్నాన మాచరించరాదు. దిసమొల గలవాడై. స్నానము, నీటిలో 

దిగుట, నిద చేయరాదు, పంచపిండముల నె_త్తక ఇతరులతే నిర్మితములై న 
తటాశకాది జలములలో స్నానము చేయరాదు. అనగా స్వయముగా కూప 

వాస్తు [ప్రకారము పంచ మృతిండములకు సూజాదికములు నిర్వ ర్తించి తటా 

కాదులయం దె స్నాన మాచరించవలయుననిభావము, మరియు తటాకాదులందు 
స్నానము చెయుటకుముందు 5 దోసిళ్ళతో మట్టిని బయటపోసి స్నానము చేయ 
వలెను, ఇట్టు చేసినయెడల తనదై నట్లుగా అది భావింపబడును. 

లజిలేఖ : ఉద్య ర్లన మాచరించిన వెంటనే స్నానము చేయవలెను. ఈ 
స్నానము అగ్నిదివనము. దురద మొదలగు వాటిని పోగొట్టునదిగను ఉన్నది. 

శిరన్సు నుతడపక స్నానము చేయరాదు. ర్ పిండముల నుద్దరించి తన శేతన 
స్నానముకొరకు జలాశయము నిర్మింపబడవలెను. 

మూ॥ నాత్మాన మీచేతజలేన తటస్లో జలాశయమ్! 

న|పతిస్ఫాల యేదంబు పాణినాచరణేనవా। 

స్నా 'త్వానమృజ్యాత్ గా తాణిధునుయాన్న$ిరోరవోన్ ॥ 

నివసీ తా౬ంర్టరి ఏ వాకు సోష్షిధాత వాన నే 

నత్వ౦బరం ప్రూర్యధ్భత ౦ నచత్తై లవ సేస్ప శేత్ ! 
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వాసోఒన్యదన్యచ్చయనే నిర్గ మె దేవతార్చనే! 

స్నానమర్దిం నే్యేతస్వ కర్ణ రోగాతిసారిషు! 

ఆ ధ్యాన పీనసా జర్షభుక్త వత్సుచగర్హి తమ్! 

(పతివదార్థము: జ లీ హానీటిలో; ఆకతార్తినం=తనను; స తతవాచూడరాదు? 

తట సడ గట్టున ఉన్ఫ్ప వాడై ; జలాశయండాకూపాదులను; నెకేత = చూడ 

రాదు, అంబు నీటిని, పాణినాడాఅరిశేతీతో; . చరణేనవా పాదముతో గాని, 

న్మపతిస్సాలయేత్ = కెలకరాదు (కొట్టరాదు); స్నాత్వా = స్నానమువేని; 
గా తాణి= చేతులు "మొదలగు అవయనములను; నమృజాస్టిక్ హతుడుచుకొన 

రాదు; శిరోరుహోన్ = వెం టుకలను; నధునియాత్ ైవిదలించరాదు; అన్ట్రవవ= 

తడిగానే, ధొతవాననీ ౫ పిండినవన్త్ర ములను; సోస్టి మే = తలపాగతోకూడ 

ఆశుడాకీ| ఘముగా; నివసీత ధరించ వలయును; స్నాత్వాచవస్నానముచే సి; 

న స్ప శేక్ =తాకరాదు; శయనేడాపుండుట యందు; నిర్ణ మేడాబయలుదేరుట; 

యం; 'దేవతార్భ నే= చవతార్భనమునందు, అన్యదన్యత్ = = పరువే న; 

వాసఃడావ్యస్త్రము; పరివ_ర్హయేత =మార్చవలెను; సాష్షనండాస్నా నము; 

అర్చిత. . .సారిషు-అర్చిత వాతము; నే[తకాత్రిమిరాది నేత రోగములు! 

ఆన్య =ముఖరో గములు; కర్టరోగ హకర్పరోగములు, అతిసారిము అతిసారము 

గల రోగులయందు; ఆధ్యాన. . .వత్సు - ఆధ్యాన కడుపు బృరము; పనస = 

దుష్ట పతిశ్యాయము; అజీర్ణ ద ఆహోర ము జీర్ధముగాని సమయమునందు; భుక్ళ 

వత్చుచచఅపు డె భుజించి నవారియందును; గర్హి తండానిందిం పబడినది. 

తౌత్ళ్ర్ యు : అద్దమువ లి |పతిబింబముసు నీటియందు చూడరాదు. 

కూపాదుల యొక్క ఒడ్డునవుండి చూడరాదు, చేకిచేత గాని పాదముచేతగాన నీటిని 
కొట్టరాదు. స్నానముచేసిన తరువాత చేతులు మొదలగువాటిచెత  శరీరావయవ 
ములు తుడువరాదు, స్నానముచేసి వెం[టుక లను విదలించరాదు. తడిగ సేపిండిన 

దానిని (శలపాగను) పిండిన వస్త్రము ధరించవలెను. స్నాన సమయమునందు 
వస్త్రము స్నానము చేసిన తరువాత స్పృశించరాదు. స్నానముచేసిన తరువాత 
'తె లమునుగాని, వనమగాని తాకరాదు. పండుకొనునపుడు మరియు గమనావన 

రమునందు దేవతార్చన యందు పరుపెగు వస్త్రములను ధరించవలయును. అరి 

తాదులయందు ఆధ్య్మానాదులయందు స్నానము నిందింపబడనది, 

క౭ిలౌఖు : 'ఆధ్యాన మనగా వాయువుచేత ఉదరము పూరింవబడుట అని 

అరము. "“వీనన' ముక్కు_లనుండి కారుట (నాసా[సావః) అని అరము. 
థి ®@ 

మూ, అన్న వాన విధా నేన భుం జేతాన్నం వినాఒశ్యయాత్ ॥ 

అభినంద్యు (పనన్నాత్నా వ్యృాత్వావత్వాచ శకి *8॥ 

పాకం సజల మేకా. యభాసు ఖమిక్రి బృవన్ ॥ 

(ప్రయళ్శెత్సర్వ ముద్దిళ్యపాచ యే న్నా ఒన్నమ్లాత్య నే॥ 
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నాఒ౬న్నమచ్యాను మూ క్షా ణాం మృతానాం దుఃఖబీసి నామ్! 

(స్రీజితక్షీ ౬ పతిత క్రూర దుష్మృత కారిణామ్॥ 

గణాెదిగణికా సత ధూరాన్నాపణికంచన॥ 

నోత్స- గే భక యేత్ భాన్ జలంనారిజలినా పిబేత్ | 

సర్వంచ తిల నంబద్దం నా ఒద్యాపన్త మి శేర వె” 

న భుక్తమాత ఆయ స్యేన్న నిషిద్దం భ బేత్చుఖమ్! 

(వతివదార్థయు ; అన్నపానవిధాసన=అన్నపానవిధిననుసరించి; వినా 

త్యయాత్ =సనకాలమునతిక్రమిం చక; అన్న ౦ం=అన్న మును; భుం జేక్ భుజించ 

వలయును ;అభినంద్య =పాందబడిన ఆహారమునకు నమస్కరించి; (పసన్నాతాగాడా 

(పనన్న హృదయముకలవాడై ; హృ ళత్వాచ =ఒఅగ్ని ముఖమునందు హోమము 

చేసియు; శకి తః య థాళ క్రి; దత్వాహావీదలకిచ్చి: వకాంతే=వఏవకాంతమునందు 

పాకం=ైాఆహాేరమునంతటేని; నజలండానీటితోకూడ; యశథానుఖండాసుఖముగా 

ఇతీచాఅని; బృవన్ చెప్పుచూ; [పయచ్చేత్ =ఇవ్వవలయును; సర్వం ఉద్ది శ్య వ 

సమస్త భూత, గామములనుట్లేశించి; అన్నంపాచ యేత్ =అన్ననును వండవలయుము, 

ఆత్మనేనడాతనకొరకు వండకూడదని అర్హము; ముమూర్తాణాం =-చనీపా వనిచ్చ 

గించువారికి; మృతానాం హచచ్చినవారిక్; దుఃఖ జీవినామచ=దుఃఖజీవులకు; ప్రే 

కారిణామ-(స్త్రీాస్త్రలకు; జిత యుద్దము నజయింపబడినవాడు;క్తీ బ=షండుడు 

పతిత=పతితుడు;| కూర =కూరకర్చుుడు; దుష్క్యృుతకారిణాం = చెడ్డపనులనుచేయు 

వారికి; అన్న ౦ం= అన్నమును; నాద్యాత్ =తినిపించకూడదు; గణ... గణక ంచ- 

గణ ఎక్కు వజన సమూహామున; నాద్య్యాత్ తినకూడదు. ఆరి =శ[తువుల 

యొక్క; గణి కాడా వేశ్యయొక్క; స(త్రడ=ాయజ్ఞ మునందు;ధూ రాన్న = ధూ ర్తుల 

చేతఇవ్వబడిన అన్నము: ఆపణికంచ=వై కునికి సంబంధించిన; అన్నం 
అన్నమును; నాద్యాత్ తినకూడదు; ఉత్సం7డానడుముకంచు. ఎత్మైనదాని 

యందు; భజ్యాన్ కినుభండారములను; నభక్ష్యయెత్ తిన రాదు; జలం చానిటిని; 

అంజలినా దోసిలితో; నపి బేత్ =| తాగరాదు; ఆ_్హమితెర వె = నూర్యుడస్తమిం 

చుచుండగా;నర్వంతిలనం బద్దంచను వ్వులతో కూడిన సమస్తమెన తిను పదార్ధము 

లను; నాద్య్యాత్ తినరాదు; భుక మా[తఃచతినుటతోడ నే; నఆయస్వేత్ =ళర 

రమునకు ఆయాసము కలుగు పనులు చేయరాదు; నిషిద్దంసుఖం =స్మృతులచేత 

నిషేధింపబడిన నుఖమును; నభ జేక్ = సేవించరాదు. 

తాత్సర్భ్యంయము : సకాలమునందు శా స్త్రవిహితమన అన్నమును తిన 

వలెసు. స్నానము, చేవతార్సనమును చేసిన తరువాత వై శ్వదేవమును చేసికొని 

తన శక్తికి మించకుండా చానముచేసి పరిపక్నమైన నీటితోకూడిన అన్న మునకు 

నమన్కరించుచూ |వసన్నవ్యాదయముతో వకాంతమునందు మౌనముగా కాలాను 

గుణ్యమైన ఆహారమును సకాలమున తీసిక్రొనవలయును , ఇమ్లై ఇతర్మపాణులకున్లు 
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(ఆవు, కుక్క, పిల్లి మొదలగునవి) ఆహారము నివ్వవ లెను. తనకొరకు మాతమే 

అన్నమును పచించరాదు. కొన్ని నిమిషములళో మరణించువారికి, మరణించిన 

వారికి, దుఃఖముతో నే కాలము వెళ్లబుచ్చువారికి, స్త్రీలకు, యుద్దమున జయిం 

నవారికి, నపుంసకులకు, పాపులకు, [కూరులకు. గి తములన పసులనాచ 

రించువారికి, మరియు ఎవనికి చాలామంది యజమామీలుగలరో వానికి, శతు 

వులకు, వేశ్యలకు, యజ్ఞ మునందలి ధూర్తు నిచేత ఇవ్వబడిన, వై ళ్యులయొక్క 

అన్నమును తినరాదు. "నడుముకన్న ఉన్నత వ దేశమునకు తీసుకొని భోజన 

పదార్థములను భుజించరాదు, దోసిలితో నిటిని (ఆగరాదు. సూర్యా సమయ 

మునకూడా నువ్వులతో కూడిన అని్నివస్తువులన కు తినరాదు. భోజనము చేసిన 

వెంటనే వ్యాయామము చేయళాదు. శా(స్త్రవర్షి తమ్ము లెన నుఖములను భోగింప 

రాదు, 

కోలిలోఖ : తరువాత అన్నపాన విధానముచె అన్నమును భుజించవల 

యును. తక్కిన దంతయు తాత్సరాస్థింశము. 

మూ॥ ధరో్ట్టుత్త రాఖి రర్జాగభిః క ఛాభి స్రీ గుణాత్మ ఖిః॥ 

మధ్యం డనస్య గమయేదిష్ట శిష్ట సహాయవాన్ ॥ 

(వతివదార్థము ; ధరోత రాభిః =ధర్య పధానములై న; అర్దాభిః =అన్దా 

దులుగల: తిగుణాత్శభిః=ధర్య[ ప్రధాన, అర పథాన, స్వల్చమా తతో కూడన 

కామమునకు నంబంధించిన; కథాభిః—ా రోథల చెత; దినన్యమధ్యం =మధభ్యాహ్నా 

కాలమును; ఇష్ట శిష్ట సహాయవాన్ = బంధుమితాదులు; సదాచారసంపన్నులతో 

గూడినవాడె ; గమయేక్=ా వెళ్ళబు చ్చవలయును. 

తాత్సర్భంయు ; అటు తరువాత మధథ్యాహ్న కాలమును తన బంధుమి 

|తొదులు సదాచార సంపన్ను లతో కూడినవాడై. ధరగ బద్దమైన, అర్జమయ 

మెన, న్వల్పమా [తతోకూడినకామమువను సంబంధ్రించిన కధలచేత కాలమును 

గడప వలయును: 

కళిలేఖ ;  |తిగుణాత్శభిః అనగా ధర్మములయొక  స్టాన వృద్ది తయ 

లక్షణములు పేర్కొనబడినవి. అనగా ఆకథలు ధరగన్రముయొక్కా స్థితిని అర్జము 

యొక్క వృద్దిని కా మముయొక్కా క్రయరూపమెన లక్షణములను కలిగ యుండ 

వలెనని భావము. 

మూ॥ నలోకభూప విద్విషైరర్న సంగచ్చేనాన్తీ కై 8॥ 

కలివెర రుచిర్నస్యాక్ ధీరః సంపద్విప త్రిషు! 

(శుతాదన్య్యత నన్తువ్హ న్న తైె్యవచ కుతూహాలీ॥ 

జాంతిమాన్ దక్షిళోదతః సుసమీక్షిత కౌర్యకృత్ | 

(హీమౌన్ ధీమాన్ మహ్తోశ్చావాః సంభి భాగ్ పియా తిధి 
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అకు(దవృ త్తిగ్షంభీరః సాధురా|శ్రీతవత్సలః। 

దాతా పిశృభ్యః పిండస్య యష్టాహోతాఃకపాత్శకః॥ 

ఆనుజ్ఞాతాను వార్తావాసి నానామనుక ౦పక 8! 

ఆశ్వాసకారీ భీతానాం [కుద్దా నామమను నాయక ॥ 

పూర్వాఖిభాపీ. సుముఖః నుశీలః పూజ్యపూ కః; 

విత్తబంధు పయోవిద్యా వృశ్తాః పూజ్యాయథో త్రరమ్॥ 

(వతివదార్గయు: లోక భూపవిద్వి మైః =(పజలను రాజునుద్దేశించు వారిచేత; 

నాసికై ఃహనాసి కులచేత;నస్సంగచ్చేత్ = స్నేహముచేయరాదు;కల హైరరుచిః = 

కలహామునంధువై రమునందుఇష్టముగల వాడుగా;నస్వ్యాత ఉం డకూడదు; సంపద్వి 

పత్సు=సంపదలు ఆపదలయందును, ధీరః=ధ్రై ర్యముకలవాడుగా; స్యాత్ = 

ఉండవలయును; శృ తాత్ ళా ను శవణముకం మొ; అన్య త భ్ జనాదుల 

యందు; సంతుష్ష సంతో మముగ లనాడుగా; స్యాత్ ఉండవలయును; త్రై) 

వచ=ఆకశా స్త్ర విషయమునందుకూడా; కుతూహాలీడాకుతూవాలము కలవాడుగా 

కాడఉండవలయును; తాంతిమాన్ =సర్వభూతములయందు దయగలవాడుగాను; 

దఠీణః=ావకులకు ఉపకారమును చెయువాడు; దక్షః = సమర్థుడు; సుసమీతీ.త 

కార్యక త = బాగుగా ఆలోచించిపనులనుచేయు వాడు; పీమాన్ లజ్జతో కూడి 

నవాడు; ధీమాన్ హబుద్ది బలముగలవాొడును; మహోత్సా హః మిక్కిలి ఆతా 

పాము గలవాడు; సంవిభాగీ=అందరికేమమును కోరువాడుభు; పియా తిథిః = 

అతిధులను [ సమించు వాడును; అమ, దవృత్తిఃచానిచ కార్యవు లను చేయనివా 

డును; గంభఖీరః=ా 'తెన హృదయముకల వాడును; సాధుః డాసజ్ఞ్జనుడును, ఆశీ 

తవత్సలః--ఆ(శయిం చన వారియందు దయగలవాడును; పితృుభ్యః =పిత్చ దేవతల 

కొరకు; పిండన్య=పిండముము; దాతా హహ ఇచ్చు వాడును; యఫ్రై=యా గాదు 

లను చేయువాడు; వహోశతాడాహోమముచేయు వాడు; కృపాత్రకః వకృపాళువు; 

సువారానాం డమంచిమాటలను; అనుజ్ఞాతా =ఉపదెశించునాడును; దనానాం= 

దినులవిషయములో ; అనుక౦ంపఃైజాలిగలనాడును; వీతానాంచచభయపడు వారికి; 

ఆళ్వాసకారీ= ఓ దా క్రుకభిగించు వాడును, ౪ కృద్దానాండాకో పగించువారిని; అను 

నాయకః =అనునయిం చు వాడును; పూర్వాభిభా ష= మొదట మాట్లాడువాడును 

సుముఖ 8=| పసన్న ముఖముగల వాడును; సుకీలః=మంచిన డవడిగల వాడును; 

పూజ్యపూ జకః = పెద్దలనుపూ జించు నాడును; విత్త బంధువ యో విద్యాన్య త్రై? 

విత =-ధనముగలనాడు; బంధుడాబంధువు; వయః=-వయనుు; వ ద్యావాపిద్య; 

వృ తైః హెకీలముగలనారివేత మయథోత్తరః =ఉత రానుపూర్విగా; పూజ్యాఃజాపూ 

జింపదగినవారుగా నుందు్భు, 

| తాత్మ్రర్యూయు : వజలచేత రాబులచేత చ్చరిపిం పబడు వారితో ఇ హాపర్ 

లొ కాలను ఒప్వుకొనని నాసి కులతోకూడా కలసియుండరాదు. కలవావె రము 

లందు కష్టమును కలిగి యుండగూడదు. నుఖదుఃుఖముల యందు ధైర్యము 
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నవలంబించవలయును. శాస్త్రీయమైన ధర్మమును విని ఎప్పుడు తృప్తిచెంద 

కూడదు. వాటిని ఆచరణలో ఉంచవలయును. ఇవిగాక నర్వ పాణుల యొక గ్ర 

విషయమున ౦ందు (పతి మనుష్యునికి ఈ [కింద నుడాహారించబడిన గుణము లుండ 

వలయును. అవి పరులకు ఉప కారముచేయునాడు, సమర్ధుడు, జాగుగా ఆలో 

చించి కార్యములను చెయునాడు, అధిమానముగలనాడు, బుద్దిబలము గలవాడు, 

ఉత్సాహవంతుడు, అతిథులను (నేవించువాడును, నిచ కార్యములను చేయని 

వాడును, యాగమును హోమమును చేయువాడును, లోతైన హృదయము 

గలవాడును, పితృదేవతలకు పిండము విడుచువాడును, కృాపాళువును, మంచి 

నా రలను అందించునాడును, దినులయందుజాలికలవాడును, భయపడువారి 

నోదాక్చునుడును, కేవముగలనారిని అనునయించునాడును, మొదట తానే 

పలుకరించునాడును, (పసన్నమైన ముఖము గలనాడును, "పెద్దలను పూజించు 

నాడును, వి త్రబంథు విద్యా ఫలములు గలవారిలో [కమముగా మొదటి వారిక ంకు 

రఇండవవారు పూజ్య లుగా నుందురు. 

కలలోఖ : అద్భష్టములెదని బోధించువారు నా స్లీకులని యర్గము. దక్షణ 
శబ్దమునకు పక్షపాకి యని అర్హము. వి త్తబంధు అని చెప్పిన వాక్యములొ ధన 

వంతుడు పూజింపదగినవాడు. అతనికం చు బంధువు ఎక్కువ పూజింపదగినవాడు. 
అతనికంకు వయోవృద్దులు ఎక్కువగా పూజింపదగినవారు. వారికంు విద్యా 
వంతులు పూజింప దగినవారు, విద్యావంతులకం శు శిలసంపదగలవారు మిక్కిలి 
పూజసీయులని అర్థము. 

మూ॥ ఆత్మ దువా మమ ర్యాద ర మూథఢమబ్లిత సత్వథం॥ 

సుతరామనుకం వేత నర కార్చివ్మ దింధనః ॥ 

ధర్మ్య మర్యం (ప్రియం తథ్యం మితపథ్యం వదేద్యచః ॥ 

(వ తీవదార్థ ము : ఆత దువాంా[పాణి| దోహిని; అమర్యాదం =ఊమర్య్యాద 

లేనినానిని, మూఢం =ాబుద్దిహొనుని; ఉజ్జి తసత్సథం వదలి పెట్ట బడిన మంచి మార్గ 
ముగలవానిని (దురాస్దిర్షుని): నరశకార్చిష దింధనం హనరక హనర కమునందలి; 
అర్చివశ్రిత అగ్నికి; ఇంధనం =ఒఇంధనమువంటి వానినిగా, నుతరాం=-మిక్సి_తలి 

అనుకం పత హజ్ సేతింవవలయుకు; ధరత్ష్యం = ధరశ్రముతోకూడినట్టి; అర్జవంతమెైన; 
(పీియం=ాపియముగాగున్న ట్లిదియు; తధ్యండానిజమెనధియు; పథ్వంవహితమై 
నదియు; ఐన; వచఃడావాక్కును; వదేత్ =ఉచ్చరించవలయును. 

తాత్పర్యము :  (పాణులకు| దోహముచేయువానిని, మళ్యాద లేనివానిని 
సనారిర్గమును వదలిన వానిని, నరకకూపమెన అగ్నికి ఇంధననుగానెంచి వానిని 
ఉబతీంవ వలయును. తాను మాట్లాడునపుడు, ధర్మముతో కూడినదియు, అర్థ 
వంత మెనదియు, వినుఓకింపుగా నుండునట్టిదియు, సత్యమై నదియు, హిత మైనదియు 
అమున వాక్యమును స్వల్పముగా ఉచ్చరిం పవలయును. 
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కళిలోఖ : దయీళుత్వముచేత మంచి మార్గమును యోచించు స్వభా 

వముగలవాడై. అట్టి పనులను నిర్వ ర్హించుటకు మిక్కిలి అనుకంపతో కూడియుండ 
వలయును. న్ని ంటివిమయములో ధర్మార్గకా మములకు నంబంధించిన వాక్య 

మునే చెప్పవలయును. 

మూ॥ నాఒ త్మానమనజానీయాన్న స్తూ యాన్న చ పిడ యేవ । 

నహీనానవ మనే + వృ తారా గ బల శృతె 8॥ 

నా౭రున్లుదః స్యాన్న|క్రూరోన తీన్లోనోఒపతాపవాన్ | 

పేతా వీర్ష్యన్నతుఫలే పాపం పా పేఒ౬పినాచ శేక్ | 

పరస్యవండం నోద్యచ్చేత్ |క్రుద్దోనెవం నిపాతయేత్ | 

అన్య(త్రపు|తాచ్చిప్యా ద్వాశాసనా ర్హ్యార్ధితాశయః॥ 

నృత్య వాది | తగీఇశాడనోల్భణా మాచరేేక్ (క్రియామ్! 

(పసిద్ద కేశవా గ్వేవ శమ సాంత్వపరాయణః॥ 

ఊర్దంనాలేః శరిరన్య స్పృశేన్నా౭౬ధరవానసా। 

నకుర్యానిధునీళూయ శౌచం (పతివిలంబనమ్॥ 

నా ఒపంవృత ముఖోవోవ్యత వోద్గ్దార విజ్బృంభణమ్: 

పాణి ద్వయేన యుగపత్ కండదూయన్నాత్మనః ఇిర5£॥ 

వహన్నభారం శిర సాయుగ పచ్చాగ్ని వారిణీ! 

నాళికాన్న వికుష్పయాద్దళ నాన్న విఘట్ట యేత్ ॥ 

కుర్య్యాద్వి లే ఖన చ్చేద ఖేదా స్ఫోటన నుర్దనమ్! 

పొదం పాదేన నా౬(కా[మేన్నకండూయేన్న శెచయేత్ ॥ 

నభాంన్య ఖాబనే 'తెచనోపపిన్టః (పసాధయేత ) 

(వతివదార్థయు : ఆత్మానం =శరిరమును (తన); నావజానీయాత్ = 

తిరస్క_రించరాదు; నస్తూయాత్ -పొగడరాదు; నచపీడయేత్ =పీడింవ రాదు; 

వృత్తార్దాగ బలళ్ళ తై :=వృత, చరి తము; అర్థ ధనము; అంగ హెశరిరావయ 

వములు; బలడాబలము; శృతై ః=పాండిత్యములవేత; హొనాన్ తక్కువై న 

వారీని; నావమనస్క త హఅవమానించరాదుః  అరుంతుదఃచ౭మరాశ్రమాతములై న 

మాటలను మాట్లాడువాడుగా; నస్యాత = ఉండరాదు; [కూర = [కూరముగా 

(పరుషముగా మాట్లాడువాడుగా); నస్యాత్ = ఉండరాదు; తీత్ష,=|క్ర్ధముగల 

వాడుగా; నస్యాత్ = ఉండరాదు; ఉపతాపవాన్ =పులను నిర్పంధించువాడుగా 

నస్యాత్ = ఉండ రాదు; చతొ = కారణమునందు; ఈర్రైనాత్ = ఈర్ష చెందవల 

యును; నతుఫలే=ఫ లమునందు ఈర్ష్య చెందరాదు; బాపం=ాపాపశార్య మును; 

పాపే౭పిైైపాపీయందుకూడ; నాచేతి = చేయరాదు; పు తాన్ చెపు తుని 

కంకు; భాసనార్త్యాత = దండనార్హుడై న; శిప్యూ ద్వా జా శీమ్యునికం కును; అన్య (త 

వ పరొకచోట; "పరస్య =శతువునకు; దండం=ాశితను; ని ోద్వచ్చేత్ ఇవ్వరాదు 
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హితాళయః మం చిఅభి పాయముగలవాడు; (కుద్దన్సన్ హకోపించివవాడై. 5 పర 

స్య వళ తునికి (ఇతరునికి); పవంచ-ఈళితను; ననిపాతయేతి హవీధించరాదు; 

నృత్యగీతాది - నృత్య వనృత్యము; వాది తవపవాద్యము; గీశాది=ాగానము 

మొదలగు, |కియాం=ా కార్యమును; ఉదృణామ=ఎక్కువగా; నాచశేతి చేయ 
రాదు; (ప్రసిద్ధ... పరాయణః = |పసిద్ది కేశ =(పశన్నములై న కేశములు; |పసిద్ద 
వాక్ స్పష్టమైన వాక్కు; (పసిద్దవేషడా ఆనుషంగికవెషము; శమహ౫ ఇం|దియ 

ములనణచుట;సాంత్వ=అనునయము; పరాయణః వీటియందు ఆన క్రి గలవాడు, 

శరిరసః హెళరీరముయొక్కా; నా భః =బొడ్డుకంటె; జర వమ్వావె భాగమును; 

అధర వాససా= |కిందధరించుబట్టతో;నస్స ఇ శేత్ =తాకరాదు; మిథునిభూయవానం 

భోగించి; శాచం [పతి శుద్దినిగూర్చి; విలంబనమ = ఆలస్వమును; నకుర్యాత్ = 

చేయరాదు; అనంవృతముఖ=మూయబడని ముఖముగల వాడె ; హాస్యడాన వ్యు; 

క్షవడాతుమ్ము; ఉదార (_కెపును; విజృంభణం=ాఆవలింతను; నకుర్యాత్ చేయ 

రాదు; ఆత్మనః తనయొక్క; శిరః=ాతలను; పాణద్వయేనవా రెండుచేతులచేత 
యుగపత్ ఓ కేసారి; నకండూయేత్డాగోకరాదు; శిరసాడాశిరన్ఫుతో; ఖభారం= 
భారమును; నవహాత్ = మోయరాదు; యుగపత్ = ఒకేసారి; అగ్ని వారిణీడానీళ్లు 

నిప్పులను; నవ హేత్ డామోయంరాదు; నాసికాండాముక్కును; నపికుష్మీయత్ = 
ఆకర ణముచేయనాదు; దశవాన్ హపండ్డను (దంతములను): నవిఘట్ట యెత్ = 

కొరకరాదు; పాదేన=ాకాలితో; విలేఖన. . .మర్షనమ్ _ విలేఖనడాభూమినిగి"ు 

టయు; చ్చేదడతృణాదులను తెంచుటయు; శేదడాకరలను చీల్చుట: స్ఫోటన 
ఊపగులగొట్టుట; మర్ద్షనం=మర్తి ంచుట; నకుర్యాళ్ = చేయరాదు; పాదే నాకా 

లిచేత; పాదంచ-మరొంపాదమును: నకా మేత్ =ఆక్రమించరాదు; నకండూ 

యేత్ =గోకరాదు; నశాచయేక్ డకడుగరాదు; కాంన్యభాజ సచ డాకంచు 

పా[తయందుకూడ: 'తె=అపాదములను; నశాచయేత్ =కడుగరాదు; ఉపవిస్థః 
డకూర్పున్న వాడై ; తెడాఅ కాళ్ళను; న్యపసాధయేత్ =అలంక' రిం చ-రాదు 

(కడుగరాదు). 

తొత్మ్రర్యము; తన శరీరమును నిందించరాదు. పొగడరాదు. పీడించ 

రాదు. నడవడికతో, ధనముతో, _ శరీరబలముతో, పాండిత్యముతో 

తక్కువైన వారిని అవమానించరాదు. మరాగ్టఘాతములె న మాటలతో 
నొప్పింపరాదు, పరువముగా మాట్లాడుట, (కోధము గలవాడుగా నుండుట, 
పరులను నిర్భంధించుట చేయరాదు, కారణమునందు అసూయ చెందవలయునే 
కాని ఫలమునందు కాదు. పాపకార్యమును పాపియందుకూడ చేయరాదు. 

ళ్మతువును రికం చరాదు, మంచి అభి పాయము కలవాడు కొపించినవాడై 

పు తునికం శ, దండనార్హు డైన శిష్కునిక ౦కు ఇతరునికి ఈ శితను పిధించరాదు. 

నృత్యము వాద్యము గానము మొదలగు కార్యములను అతిగా వేయరాదు. 

(పళన్తములై న శేశములు, నృష్టమైన వాక్కు, ఆనువంగిక వేషము, ఇంద్రియ 



తృతీయాధ్యాయము ‘i 

న్మిగహము, అనునయము వీటియందు మిక్కిలి ఆస క్తి గలవాడు, శరీరమురమొక 
బ"డ్డుకంు చై భాగమును (కిందిభాగములో ధరించుబట్టతో తాకరాదు. రతి 

కేళి ముగిసిన వెంటనే శాచకార్యము నాచరించవలయును. హస్తాదులచే నోరును 
మూసికొనక నవ్వు, తుముగ్ర, |శేనుపు, ఆవలింత చేయరాదు, ఒకేసారి రెండు 

చెతులతో తలను గోకరాదు, శిరస్సుతో భారమును మోయరాదు. అగ్నిని 
నీటిని ఒకేతూరి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు. ముక్కు నాకర్ష ణము చేయకూడదు. 
ఒక వంటిని ఒక పంటితో కొరకరాదు. కాలితో భూమిని గీరుట, తృణాదు 
లను (తెంచుట, కర్రలను చిల్చుట, రాళ్ళను పగులగొట్టుట, పాదముతో 
పాదము నాాకమించుట, పాదమును గోకుట చేయరాదు. మరియు కంచుపా।త్ర 
యందు పాదములను కడుగ రాదు. కూర్చుండి పాదములను కడుగరాదు. 

కోలిలౌఖు : శరీరము నవమానించరాదు. తనను స్తుతించరాదు, మనస్సును 

హీంసించరాదు. తనకం కు వృ_త్తిలోను, శరీరబలములోను తక్కువయినవారి 

నవమానించరాదు.  మర్యాఘాతములై న మాటలను మాట్టాడరాదు, వరు 

లను బంధించరాదు. హెతువునందు అనూయాపహుడుగా నుండవలెను గాని ఫలము 

నందసూయాపుడుగా నుండరాదు, పాపియందుకూడ పాపకారస్ధముల నాద 

రించరాదు. పరులను శితుంచరాదు. పుత్రుల దండనకు తగిన శిష్య ల్లి వదలు 

కోవముగలవాడై ముని శితార్డునిగా చేయరాదు. చేయబడిన వ్యత్యవాయము 
కలవాడై వెంటనే "శొచకార్యము నాచరించవలెను. శళ్షాదుల నధికముగ చేయ 

రాదు. పొదముచేత పాదము నాకమించకూడదు. రుద్దకూడదు. కూర్చుండి 

కడగరాదు. కాంస్యపాాతలొ (పవాళనము చెసికొనరాదు. 

మూ॥ అభీక్షుం నిర్మలాన్ దధ్యాన్నఖ పాదమలాశయాన్ ॥ 

నాఒసమిద్ద ముపాసీత హుతాళం నై వచాళుచిః॥ 

నాఒనువాతం నవివృతోన క్తాంతోనా౬ న్యమానసః॥ 

ధమేన్నాఒవ్యన నస్కందేవ్నాఒధః కు ర్యాన్నపాదతః। 

సతతం ననిరీకేత చలనూజ్బా (పియాణివ। 

నా్యపళ_స్తం నవిణ్య్మూ|త్రం నదర్పణ మమార్చితమ్। 

ఉద్యున్త మన్రమాయ న్తం తపన్తం (ప్రతిమాగతమ్! 

ఉపరి కంచ భాస్వంతం వాససా వాతి రోహితమ్; 

నాజన్యద ప్యతి' 'తేజస్విన (కుద్దన్య గురోర్ముఖమ్॥ 

న్యస్ర్రియం (సవన్తీం నోచ క్యాం ననగ్నాం నాఒన్య సంగతామ్। 

నపత్నీం భోజన స్వప్న కుక జృంథా దుఠరాసనే। 

శయీతనైక శయనే నచాగ్నీ తయాసహా। 

ఆశామనీర్ద కశ్చ గోపయుక్ వ్వైరిణీం నాధివాసయేత్॥ 

నోచ్చిష్ట తార కారాహు తుహినాంళు దివాకరాన్ | 

పశ్యేన్నయాయాన్న స్లశేన్న ప్వప్నాన్న స్సృశెచ్చిరః॥ 
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పాయ యంతిం చరరకీంవో నాశన శైగాం నివేదయేత్ |! 

ఆ ర్కెందు పరివేపషోల్కా శత [కతు ధనూ౦మిచి॥ 

నాన్యద్దేవార్చ'నే కర్మ కుర్యార్థావేన్న వర్ద తి। 

తిథిం పక్షన్య న{[బూ యాక్ నక్ష[తాణిన నిర్దిశేత్ ॥ 

నా ఒత్మనో జన్మలగ్ను రక ధన సారం గ్భహౌ మలం౦| 

ప కాశ య న్నావమానం నచ విస్నేవాతాం [వభోః। 

(వలవచార్దము : నఖపొదమలాశయాన్ =గొ ళ్ళను పాదములను గుహ్య 

ఇం దియములను: అఖత్షుం పపలుమార్డు; నిరగిలాన్ హశుద్దములనుగా; దధ్యాత్ = 

ఉంచవలెను; చడామరియు; అశుచిః=అవవితుడై న; నానమిద్దం =హోమాగ్నిని 

హుతాళడగారపత్వ్యాగ్నిని; నై వజిపాసీళ్ ఉపాసించరాదు; వముతాశంహ 

అగ్నని; అనువాతంచ2వాతొనుకూలముగ, అస్యేన=నోటితో; నధ మేక్ = ఊద 

రాదు; ఏివృతః=నో: తెరచుకొని; నధముక్ =-ఊదరాదు; కాంతఃడాబడలిక 

చెందినవాడై ; ఆస్వేనడనోటితే, నధ మెక్  ఊదరాదు; అన్యమానసః వమన 

స్సుపరి భమించుమున్నవాడై ;ఆ స్యేనవనొటితొ,నధ మత్ = ఊదరాదు;అతహాః= 
పరుపులనుండి, ఆసనములనుండి (కందికి; నన్క్మ౦ దత్ = వెద జల్ల కూడదు; పాదత$ ౨ 

పాదములవలన; నకు రాత్ = చేయకూడదు; చ=ామరింయు; చలనూకత్ష్యు| పియాణి 

డాకదలుచున్న మిక్కిలి నూమ్మమైన, మిక్కిలి (పేమపా[తమెైన వస్తువులను; 
అధః మా క్రిందికి; నకు ర్యాత్ = చేయరాదు; అపళస్తం | పళశస్తృముకాని దానిని, 

నకుర్యాత్ చయనాదు; విశ మూ; తం=మలమును మూ[తమును; అధః= 

(కిందికి నముర్యాల్ డా చేయకూడదు; ఉద్యంతమ్ =ఉదయించుచున్న; అన్నమ 
_యూాంతండాఅస్తమింఛుచున్న; తవంతండా[పచండమై న;|పతిమాగతం-|పతిబిం 

బరూపమెన; ఉవరకండారాహువుచేత పట్టుకొనబడిన; వాడాలేక; వానసా=ా 
వృస్త్రములేత; తికోహితండామరుగువరుచబడిన; భాస్వంతం =నూర్యుని; న చేత 
చూడ రాదు; అన్యవపి =ఇతర విధములుగాకూడ ; అతి తేజస్వి =మీక్కిలికేజ 

న్ఫుతో కూడినదానిని; నే శేతైాచూడకూడదు; (కుద్దన్య =అతికుపితుడై ; 
గురోః హగుకఘువుయొక్క,, ముఖం ఊఒముఖమును; "సశేతవ2చూడ కూడదు; 

(సవంతించ-మూ తము చేయుచున్న; (స్ర్రియంవస్ర్రీని; నే శషేత =చూ డకూడదు; 
ఉర ఇషం -ర జస్వల్యయన (స్త్రీని; కేతా చూడకూడదు; అన్యసంగతాం ఇతర 
పుగుషునితో సంభోగించుచున్న గ్రని; నేశేతడాచూడరాదు; భోజన స్వప్న 
కుతజృంభాదురాననే స్రతాం= భుజించుచున్న నిదురించుచున్న ఆకలిగొన్న 
అవలీంచుచున్న దుస్ట్రమైన ఆసనమునందున్న; పత్నీం దాతనభార్యను;. నే కేతా 
చూడకూడదు; వకళయనే=బఒశకే పడక యందు; స్వభార్య్యయః తయాసహవాతన 
భార్యతో కూడ; నకయత =పడుకొనకూడదు; నాన్నీయాత్ =ఆహారము భుజిం 
చరాదు; తాం=ఆ మెను; అసిర్హ్యాం =ఈర్ష ర లేనిదానిని; గోపాయేక్=రతించ 
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నలయును; నె పరిణీండాకులటను; స్వగ్భ హేడాతన యింటీయందు; నాధివాస 

యేత్ =నివసింపచేయరాదు; ఉచ్చిష్టతారక రాహు తుహినాంశు దివాకరాన్ జా 

అ|పయత్న ముగా నక్షత్రములను, రాహువును, చందుని, సూర్ష్యుని; నప క్యేత్ = 

చూడకూడదు; నయాయాత్ =|పయాణించరాదు; నప్యాత్ = చదువరాదు; 

నస్వప్యాత్ =నిదురించరాదు. _ శిరఃహాతలను; నన్స్ఫృశేత =తాకరాదు; పాయ 

యంతీం=దూడకు పాలిచ్చుచున్న; చరతిండసంచరించుచున్న;  గాం=ఆవును; 

అన్యనై గ=ఇతరునికి; ననివేదయేక్ చెప్పరాదు; అన్కేందుపరివేషోల్కాళశత 

కోతుధనూంపి అర్క =నూర్యుని యొక్క; ఇందు=చం(ద్రుని యొక్క నీడ; 

పరివేష =ఆవరణముగా కాబడినపుడు; ఉల్క వచుక్కు రాలినపుడు; శత(కతు 

ధనూంపి.డాఇందధనున్సును; అన్యతుడావేనైన; _ చేవార్చనే=డాదేవతార్చన 

యందలి; కర్శ పనిని; నని వేదయేత్ హానివెదించరాదు; వర్ష తిడావర్ల ములో; 

నధావేత్ =పరు గ త్తకూడదు; పకన్య =పవము యొక్క; తిథిం చాతీథని; 

న|బూయోత = చెప్పరాదు; నత తాణి=నతతములను; ననిర్లి శిత చూ పెట్ట 

రాదు; ఆత్మనః =తనయొక గ; జన్మల గ్నర వతఘనసార౦ =జన్టైలగ్న ము, నక్ష 

(తము, ఘనసారములను; నకథయేత్ =చెవ్పరాదు. గృ పహామలంవగ్భహదొష 

మును, అవమానంచఅవమానమును; |వభోఃవివభువుయెక్క; నిస్నేహతాం=ా 

ద్యేషమును; న|ప'కాశయేత్ బయలు పుచ రాదు, 

తాత్నృర్భము వ్ గోళ్ళను, పాదములను, మలాశయములను రోజులో 

చాలా - పర్యాయములు. శుద్దిచేసుకొన వలెను. తాను అవవ్శితుడుగా నున్నప్పుడు 

హోమము యొక్క అగ్నిని లేక గార్హపత్యాగ్నిని ఉపాసించరాదు. అగ్నిని 

పవి| తత తోనే ఉపాసించ వలెను. వాయువున కనుకూలముగ అగ్నిని ఊద 

రాదు. నోటినంతయు శెరచిగాని లేక బడలిక చెంది యున్న ప్పుడుగాని 
మనస్సు చంచలముగ. నున్నప్పుడుగాని అగ్నిని ఊదరాదు. గొట్టముతో గాని 
లేక విసనక[ర మొదలగు సాధనములతో గాని అగ్నిని [ప్రజ్వరిల్హ చయవల 

యును, అగ్నిని వెదజల్లుట లేక పీటల కిందికి తోయుట మొదలగు పనులను 

చేయరాదు. పాదములతో అగ్నిని (ప్రక్కకు సెట్టుట లేక చల్లార్చుట చేయ 

రాదు, కదలుచున్న సినిమా ముదలగు వానిని మరియు అణువులను అ[పియ 

ములె న వస్తువులను దూరదర్శినీ యం (తముల దావ్రరా చూడరాదు, నింద్యము 

లై న వస్తువులను, నింద్య్భమెన కారగములను, మలమూతములను, మబ్బుగా 

నున్న అద్దములను చూడరాదు. ఉదయించుచున్న ,అ_న్త్వమీంచుచున్న,మధ్యాహ్నూ 

సమయమము నందు ఏదేని వస్తువునందు (పతివింబ రూవముగ కన బడుచున్న 

రాహువులచేత |మింగబడుచున్న, వ్యన్త్రృములచత ఆచ్చాదితమైన _నూక్యణ్లో 

చూడరాదు. ణకు మరియొక ఏబేని (ప్రకాళవంతమైన వస్తువులను కూడ చూడ 

రాదు. కుపితుడై న గురువుయొక్క ముఖమును చూడరాదు. మూత్రము 

చేయుచున్న (స్త్రేనిచూడరాదు. నీళ్ళలో నిలబడియున్న,. నగ్నరూపములోనున్ను, 
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ఇతర వురుషునితో నంగమించుచున్న (స్త్రీని చూడరాదు. నీటిని పానము చేయు. 

చున్న, భుజించుచున్న, నిదురించుచున్న ,ఆవలించుచున్న ఏకాంతము నందున్న 

ఇతర వ్యవస్థలో నిమగ్ను రాల యున్న ధరగ్ణాపత్ని ని గూడ దర్శించ రాదు. 

ధర్మపత్నిత్ కూడ ఒకే శయనముువెన పరుండరాదు. ధర్భువత్నితో కూడ 

కలిసి ఒకే పా|తలో భుజింపరాదు. ఆమెను ఇతరులవెన ఈర్ష్య చూపకుండు 

నటుల చూడ వలయును. ఇంటిలో భర్తను విడిచి వచ్చిన స్ర్రేని ఉంచుకొన 

రాదు. సూర్య [గహణ చం[ద (గవాణ సమయములందు, నక్ష[తములు పతన 

మగు నపుడు చదువుట, నిదురెంచుట, తలను నశించుట, (వయాణించుట 
లను చేయరాదు, వీటిని ఆ సమయములందు చూడరాదు. సూర్య చంద్రుల 

యొక్క. ఛాయను, ఉల్కాపాతమును, ఇం[ద ధనున్నును, దేవతా నిమిత్తము 
లైన కర్మను గురించి ఎవ్వరికిని చెప్పరాదు. వర్షములో ఉరకరాదు. ఈ రోజు 
ఈ తిథి, ఈ నవ్యతము, ఈ పక్షము అని ఎప్వరికిని అడగకుండా చెప్పకూడదు. 
తనకు జరిగన అనమానమును, తన అధికారితో తనకుగల ద్వేషమును ఇతరు 
లతో చెప్పుకొనరాదు. వీటిని తన హృదయము నందే ఉంభుకొన వలయును... 

కోళిలోఖ : నఖాదులను నిర్భలముగ నుంచుకొన వలయును. అగ్నిని 
నోటితో ఊదరాదు. ముఖవాతముతో అగ్నిని శెచ్చగొట్ట కూడదు. అగ్నిని 
వెదజల్ల గూడదు. శయన ఆననాదుల కథో భాగమున అగ్నిని ఉంచరాదు. 
జనగ్రిలగ్ను కుండలిని నక్ష|త్రాదులను ఎవ్వరికిని చెప్పగూ శదు. గృపహాచ్చి[దముల 
నితరులకు తెలియ నివ్వరాదు. అవమానము నిశ సలతో చెప్పుకొనరాదు. 
రాగద్విషములకు బహిర్లతము చేయగూడదు. 

మూ॥ వురోవాశాత పరజస్తుషోర పరుషానిలాన్ | 

అన్ఫజుః తవదూ దార కాసస్వప్నన్న మైధునమ్॥ 

సళ షమకినమ్ వాస్త (భూ న్నేతోజేపనాదితామ్, 
కూలచ్చాయాం సురాపానం వ్యాళదం ప్పి విషా నః॥ 

హీనానార్యాతి నిపుణ సేవాం విగ్రహముత్త మైః। 

సంధ్యాన్వభ్య వావోర త్రీ స్వప్వాధ్యయన చింతనమ్॥ 

ఆరోగ్య జీవితై శ్వర్య ఏ ద్యాసుస్థిరమానితాం। 
తొయాగ్ని పూజ్య మధ్యేన యానం ధూమం శవాశ్రయహ్॥ 
నుద్యాతిన_క్తిం విసంభస్వాతం[త్యే (స్త్రీషుచత్య జేత్ 

(వతివదార్థము ; పురొవాతపర జన్తు పార పరుషాూని లాన్ ఎదురుగాలి ఎదు 
రెండ, దుమ్ము, మంచు, దుష్టమైనగాలి వీనిని; త్య ఇత్ హత్య జించవలయును. 
వమభథూద్లార కాసస్వపాాన్న మైథునమ్ =తుము్యలు,| కేనుపులు, దగ్గు,నిద, 
భౌజనము, సంభోగము వీనిని; అన్భజుః=వ్మకమైన శరీఠముగలవాడై చేయ 
కూడదు,సళ బ్బమలినం = శబ్దముతోకూడ [(వాణవాతమునుగాని అపానవాతముగాని 
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బహిర్గతము చేయుటను; త్యజేత్ వదలి పెట్టవలెను. వాస్త డ్రూనే[తో చేప 
వాదిశామ్డాచేతులు, కనుబొమలు, నేేతములు వీనిని కదల్చుట లేక చప్పుడు 
చేయుటను; త్యజేత్ =వదలిపెట్టవలెను. కూలచ్చాయా౦ =నడితీరము. నందలి 

వృథములయొక్ష్క_ నీడను; సురాపానం =చసురాపానమును; వ్యాళదంప్థి ) 

విమాణినఃహసింపాము మొదలగు దుష్ట జంతువులు, పాము మొదలగు ఏష 

జంతువులు, పశువు మొదలగు కొమ్ములు గల జంతువు; హినానార్యాతి నిఫణ 

సెబాండకులశీలనాదులచేత హీనులు, దుష్ట్రచేష్టలు చేయువాడు, లుబ్జుడు 

మొదలగు వారిసేవను; ఊఉ _త్తమెండాసన్మార్లులతో; వి గహమ్ విరోధము; 

నంధ్యాస్వభ్యవవోర స్ర్రైన్వప్నాధ్యయన చింతనం ప నంధ్యాాకా లము నందు 

భోజనము, (స్రీనంభోగము, నిద, అధ్యయనము, ఒక విషయమును గురించి 

ఆలోచించుట మొదలగు కార్యములను; ఆరో గ్యజీవితై శ్వర్య విద్యాసుస్థిర 

_ మానితామ=నేనారోగ్యవంతుడను. నేను జీవించియున్నాను, నేను ఐక్వర్య 
_వంతుడను, నేను  విద్వాంనుడను ఇట్టి అహాంభావము; త్యజేత్ =వదలి'పెట్ట 

వలయును, తోయాగ్ని పూజ మధ్యనడానీరు, అగ, పూజురలయొక మధ్యలో; 

యానంచసంచారము చేయుటను; శవా| శయండాశవా[ శయమైన; భూమండా 

ధూమమును; మచద్యాాతిన_క్తిండామద్యము నండాస క్తిని! త్యజేత్ వదిలి పెట్ట 

వలయును; స్ర్రమడాస్త్రీలవిషయమై; వ సంభచవిశ్వాసము; స్వాతం త్య 

స్వాతం త్యముఅను; త్య జేత్ =వదలిపెట్టనలయును, 
తొత్త్స్రర్భము : ఎదురుగాలి, ఎదురెండ, దుము్య, మంచు, దుష్ట్రమినగాలి 

వీనిని వర్ణింప వలెను; తుమ్ములు, ఆవలింతలు, దగ్గు, నిద, భోజనము, మైథునము 
వీనిని వ్యకమైన శరీరముగలవాడై చేయకూడదు.  నదీతీరముల యందలి 
వృతములయొక్క-నీడ, రాగద్వేషి, సింహము మొదలగు దుష్ట జంతువులు, 
పాము మొదలగు విషజంతువులు, పశువులు మొదలగు కొమ్ములుగల 

జంతువులు, కులనీలనాదులచే కనులు, దుష్టచేష్టలు చేయువాడు, లుషస్తుడు 

మొదలగు వారిసేవను, సన్మార్లులతో విరోధము, సంధ్యా కాలమునందు భోజనము, 

(స్త్రీ సంభోగము, నిద, అధ్యయనము, ఒక విషయమును గురించి ఆలోచించుట 

మొదలగు కార్యములను వదలిపెట్టవలయును. ఉదకము, అగ్ని, పూజ్యులు వీని 
నడుమ సంచరించుట, |చెతధూమము, మద్యపానమునందు అత్యాస ర్తి, స్ 

యందు నమ్మకముంచుట, (స్త్రీలకు స్వాతంత్యము నిచ్చుట. మొదలగు వానిని 
త్యజించ వలయును, Fr 

శళిలేఖ : హీనసేవను వదలి'పెట్టవలయును. నేను ఆరోగ్యవంతుడను, 
నేను విద్యావంతుడను అను భావమును వదలి పెట్ట్రవలయును. 

మూ॥ నై కావామప్యధివ సే 'చ్వాస్తు తచ్బాన్ర శ ర్లితమ్॥ 

నదేళం వ్యాధి బవులం న్నావెద న ౧నాప బ్రనాయకమ్! 

నాధర్మిజన భూయిస్థం నోపస్ఫష్టం నపర్యతమ్॥ 
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(వతివదొర్థము : వాన్తు=వాన్తు; తచా స్త్ర గర్హి తమ వవాస్తుళా్య్త్రము 

చేత నిందింపబడిన యింటిలో; వకాపహామపివాఒకదినముకూడ; నాధివసేత్ = 

నివసింపరాదు; వ్యాధిబహులం వ్యాధులు ఎక్కు_వగానున్న; చేళం=ారేశము 

నందు; నాధివసేత్ హనివసింవరాదు: అవె ద్యం౫వై ద్యుడులని (వదెళమునందు; 

నాధివసేత్ =నివసీంచరాదు; అనాయకం=నాయకుడు లేనిచోట; అధర్భిజన 

భూయివ్షం =-అధరగ్టవరులై న జన బాహుళ్యము గల (ప్రదెశమున; జనవదోధ్వంన 

కర ప్యాధిగన్తులు వదిలిన (వచేశమున; పర్వతమ్ పర్వతమున; నాధివసేత్ = 
నివసింపరాదు. 

తాత్సర్యయు : గృహనిర్మాణ విద్యమైన వాస్తు కాన్హ్రృముళేత నిందింప 
బడిన గృహమునందు ఒక దినము కూడ నివసింప రాదు. వ్యాధులు వబలియున్న 

(పచేశమున, _ వ్వైద్యసదుపాయము లేనిచోట, నాయకుడు లేని (ప్రాంత 
మున మహామారి మొదలగు వ్యాధులు [పబలియున్నందున వదలి పెట్టబడిన 
[పాంతమునందు, అధర పవర్తకులు ఎక్కువగా గల |పచేశమున, పర్వతముల. 
యందు నివసింపరాదు. 

భలీలోఖి : ఉపసృష్టం హసోవసర్గం మారకాదినా ఇత్యర్థ 8. 

మూ॥ వ నే_త్చాజ్యూంబు ఖైమజ్య సమిత్పుష్పతృణేంధనే! 

సుభిత షేము రమ్యా నే పండి తై ర్జండి -తేవు ే ॥ 

నరామరాశగాం సిద్దానాం ఇాసా0్రళాంచాజుగుప్పకః। 

ఆరాధక స్త్రీ వర్గస్య యభథాయోగ్యం జనస్యచ॥ 

దశకర్మ పధాన్ రతన్ జయన్నాభ్య న్లరానరీన్ | 
హింసాన్తే యాన్య థా కామం చె శున్యం పరుషానృతమ్। 

సంభిన్నా లాపం వ్యాపాదమఖిచ్యాం దృగ్విపర్యయమ్! 
పాపం కర్మేతి దళధాకాయ వాజైన నై న్య జేత్। 

(వతివదార్థము : |పాజ్యాంబుఖై వజ్య నమిత్చువృతృణేంధనే=మిక్కిలి 
నీరుగల, వైద్య సంవన్న మెన,నమిధలు పుష్పములు దర్భలు కశ్లులు సమృద్దిగల; 
సుభిక చేమ రమ్యా న్లేడాధనధాన్యములతో సుభికమైన, మంగళకరమైన, 
మనోహరమైన; పండి తై ౪ 2పండితులతో, మండిళే అలంకరింపబడిన; నరా 

మరాణాం =మనుమ్యుల దేవతలయొక్క. ;సిచ్దానాం వసిద్దపురుషుల యొక్క శాస్తా 
౯లాం =ఖా(స్త్రములయొక్కా; అజుగుపష్పకః ౫ ద్వేపీంప బడనటువంటి; (తివర్ష స్య 
|తివర్ల్ష ముయొక్కృ_; ఆ రాధకః = ఆ రాధకుడుగల; యథా యోగ్యం జనన్య=ాజనము 
నకుతగినట్టివు రెడాపట్టణమునందు; అధి వసేత్ =ైనివసింపవలయును; దశ =ావదివిధము 
నై న,కరగ్ణెపథాన్ దాకర్శమార్ల ములను;ర క్షన్ డారకించుచు; ఆభ్య న్తరాన్ =ఆభ్యం గ 
తరములె న; అరీన్స్ దాశ| తువులను; జయస్ =జయించుచు; పురవట్టణమునందు; = 

అధివ సెక్ డానివసింపనలెన్లు, హిం పా క్రాజీవహింన; సేయడాధొంగతనము; అన్యధా 
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కామండాగురుచారగమనారది నిషిద్దకామసేవను; వై శున్యం=పిసినత్వమును;పరుపా 

నృతే=ా|కూరవచనము, అసత్యవచనముఈ రెండింటిని;సంభిన్నా లాప =సందర్భము 

లేనివచనము; వ్యాపాదచజీవ దోహచింత,అభిధ్యా = ఇతరు లయొక్క- మేలును 

మంచిగుణములు మొదలగు వానిని సహించ కుండుట; దృగ్విపర్యయమ్ = 

శా(స్త్రములయందు విరుద్ధజ్ఞానము (నా సిక త్వాదులు); దళశధా= ఈ పదియును; 

పాపం కర్మేతి=పాపకార్యములని;కా యవాజాగ్టన్నె ౩= కాయ వాక్ మనస్సుల 

చేత; త్యజేత్ వదలి పెట్టవలయును. 

తాత్తార్భూయు : ఏ |పదేశమునందు. పుష్కులముగ నీకుండునో, ఎచట 

మందులు మొదలైన వై ద్యసదుపాయము లుండునో, సమిధలు, పుష్పములు, 

దర్భలు, క్టాలు మొదలగునవి సుసంపన్న ములై యుండునో, దేశము ధనధాన్య 

ములతో తులతూగుచుండునో, మంగళకరములైన కార్యము "అచట అవిచ్చి 

న్నముగ కొనసాగుచుండునో, పండితులకెచట 7ిరన మర్యాదలకు లోటు 

లేకుండునో, మానవులకు దేవతలకు జ్ఞానులకు ఎచట అవమానము జరుగ 

కుండునో, ధరగా అర్జకామముల 'కెచట నిరంతరము ఆరాధన జరుగు చుండునో, 

యోగ్యతగల జనులకు ఆదరము ఎచట లధించునో అట్టి (ప్రదేశము నందు 

నివసీంచ వలయును. 

అంతశ్ళ[తువులతై న శామ[కోధాదులను జయించి పదివిధములై న కరగి 

మార్గములను రతీంచుచు. జీవింప వలయును. వది విధముశె న పాపములను 

మనసా వాచా కరుణా త్యజించ వలయును. ఈ త్యాగము (కమ (పాష్షమె 

యుండ వలను. 

ళళిలోఖ : కాయ వాజొగ్రినసాః అని మూడు విధములు. కాయిక ముళు 

మూడు. - (వాణాతీపాతః, పర దవ్యాపహారః, అగమార మనం. వాచిక ములు 

నాల్గు. విధములు. ఆసత్య వచనం, ప లేషాం భదకృద్వచనం, పరుష వచనం,, 

_ అసంబద్ధ (పలాపః, మానసికములు మూడు విధములు. అభిధ్యా వ్యాపాదః, 

ము థ్యాద్భష్టిః, పరస్వస్యాన్యా యునస్పృహాే అభిధ్యా, వ్యాపాదః= స త్త్వవిద్వెషః 

దృ గ్విపక్య్వయః=శా( స్త్ర దృష్టివె పరీత్యం (నాన్తికత్వ మితి యావత్ ).. 

 మూ॥ వరోపభఘాత [కియయా వర్షయే చార్హనం [శ్రియః 

' అరానాం ధర్మలబ్లానా మదాతా౭ పివ్యాసంభ వాత్ | 
ఇ =. వ్ ౧ 

స్వగ్గాపవర్ష విభచా నయత్నే నాధిస్టతి.! 

అరక _. టళివదొళ్టము : పరోపఘాత [కియయా ఇతరులను కష్టపెట్టి: ఆర్ష 

. నం=సంపాడింవబిడిన; | శ్రియః= సంపదను; వర్ణ యేత్ =వదలి'పెట్ట వలయును; 

. ధరగ్రలజ్టానాల దధర్ణపూర్వకముగా పొందబడిన; అర్జానెం = అర్థములను; 

అసఠిభభాదపి =అసంభవమ్ములెనప్పటికి; అదాళాసిఇదానమ్యు చేయని వాడ్రైన 
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ప్పటికి; స్వర్గావవళ్శ విభవాన్ హన్వల్గాపపర్ష విభవములను; అయ ల్నేన=అయత్న 

ముగ; అధితివ్యతిడాఐాందుచున్నాడు. 

తాత్స్రర్భము : న్యాయసమ్మతముగ ఆర్జించిన ధనథధాన్యాది వస్తువులను 

పాతాపాతతలను గుర్తించి దానము చేయుచు ఇహలోక పరలోక సౌఖ్య 
ములను పొందుటకు అర్హత కలిగియుండును. ఒక వేళ న్యాయ సమ్మతమైన 

సంపాదన లేక చానాది విధులను నిర్వ ర్తించక పోయినను వె నుదాహరించిన 
సౌఖ్యములను పొందవచ్చును. కాని అన్యాయార్డి తముగ ధనమును గడించ 

రాదని భావము. 

కోళిలోఖ: ఇతరులను హింసించి సంపాదించిన సంపదను విడిచి వెట్ట 

వలయును. తక్కిన విషయములు నుగమములు, 

మూ! సాయం భుక్త్వా లఘుహితం నమాహితమనా;ః శుచిః॥ 

శాసార మను నంస సత్య స్వచర్యాం ఇాధసం విక్! 

దెశేషు చావ నాకీర్ణే ద్వి(తా_్ప పరిబారక ః॥ 
యుకోవమాతం౦ం స్వా _నీర్ణం విస్తీర్తా నిసమం నుఖమ్ 

జాను తుల్యం మృదు శుభం'నేవేత శయనాసనమ్॥ 

(పాగ్లతీణ శిరాః పొదావ కుర్వాణో గురూన్ |ప్రతి! 
వూర్వావర' దిళో భాగే ధర్మమే వాను చింతయన్॥ 

(వీతివదాద్ధిము ఏ సాయంచెసాయం కాలము (నూర్యా_స్తమానమున 
కంచు ముందు); లఘు వశేలికగ జీర్ణ మగు; హితండాపథ్యకర ఆహారమును; 
భుక్వ్వాాభుజించి; శుచిః =ాపరిశళుద్దుడ్జై ; సనమాహిత మనాః =ళాంత్హమైన పరిశుద్ద 

యైన మనన్స్ఫు గలవాడై; శాస్తారండాభగవంతుని; అనుసంస్మృత్య =వ్భురించి 
(అశు దినచర్యను కూడ ఒకతూరి మననము చేసుకొని); అధడతరుచాత; 
స్వళయాాం=తన పడకను; సంవిశేత్ =పొందనలయును. (ని దించవలయును; 
శుచౌదేశే=ా పరిశుద్ధమైన (ప్రబేశమునందు; అనాకీ'ర్లే = పకాంతముగనున్న; 
(దశ నంవిశేత్); ద్వితాప్త వరిచారకః=జద్దరు లేక ముగ్గురు విశ్వాసపాతు 
అన పరిచారకులు గలవాడై; (సంవిశేత్ ); యుకోపధానం తగిన తలగడను; 
స్వా _స్తీర్షం మిక్కిలి వెడల్పైన; విన్రీర్ణర్హ విషమం = ఎగుడుదిగుడుగా వెడల్పు 
లేక; సుఖం =సుఖకర్యమెన; జానుతుల్యం = మోశాలితో సమానమైన ఎత్తుగల; 
మృదు=మెత్తనె న; శుభం ౨ మంగళకరమైన; శయవాననమ్ = శయవానన 
మును; సేవక్ =సేవించవలయును; (వాక్షతి.ణశీరాః =తూర్పువై పునగాని దశ 
ణము వై పున గాని తలగలవాడై , గురూన్ పతి డగురువులశై వు; పావా=పాద 
ములను; అకుర్వాణః=ాశేయనివాడై ; సేవేత =సీవించవలయును; పూర్వాపర 
నిశాభాగ = రాతి యొక్క ఆద్యంత్రములయందు; ధర్మ మేవ డాఢర్ణము'ే; 
అనుచింత యేత్ చిం తించవలంయును, 



శాలలు: సాయంకాలము శేలికగా జీర్తమగు వథ్యకరఠ మైన అహార 

మును భుజింపనలయును; తరువాత ఫరిశుద్ధమైన మనస్కుడై శాంత చిత్తముతో 

భగవంతుని స్మరింపవలయును* మరియు దినచర్యను మననము చేయవలెను, తరు 

వాత వకాంతముగానున్న పరిశుద్ధమైన |పచేశమునందు ఇద్దరు లేక ముగ్గురు 

విశ్వాస పొతులై న పరిచారకులతో పరివష్థింపబడినవాడై తన తలకు తగిన 

తలగడగల మిక్కిలి - వెడలై్సన సమతలముగనున్న మోశాటి ఎత్తుగల సుఖ 

మును వోయిని (ప్రసాదించు మెత్తని మంగళకరమైన పడకవెన తూర్పు లేక 

దటీణ శిరన్కు-డైై పూజ్యపాదులై న వారివై పు కాళ్ళు "పెట్టక ఫాయిగ నిదు 

రించవ అను. 

ళళిరోఖ 3౩ సాయంకాలము మఠల భుజించి శాంతచిత్తుడై  మహశ్వరాదు 

లను స్మరించి తన దినచర్యను మరియు శళరీరముయొక్కం స్థితిని ఒక పర్యాయము 

పర్యాలో కనముెసి పరుండవలయును. పరిశుద్ద (వదేశమునందు. శయనమును 

సేవించ వలయును; ఆకీర్ణశః = బవుజన సంకులమై న అని అర్థము. యుకోప 

ధానం=తలగడను అని అర్థం, 

ఎికోషము | రాతి కాలమునందు (పొద్దుపోయిన తరువాత భుజించిన 

యెడల చాలా సేవటికిగాని ఆ ఆహారము జీర్ణము కాదు. రాతి కాలమున 

(పొద్దు గడచిన తరువాత భుజించుట శరీరమునకు వోనిని కలిగించును. 

"రా(లెతు భోజనం కుర్యాత్ (పథమ (వవోనరాంత లెకించిదూనం సమాూళ్ని 

యాద్దుర్జరం త్మతవర్జ యేత్ , "(వథమ (పహారముయొక్క_ అంతరము నందు 

(సాయంకాలము) రాతి భోజనమును చేయవలెను. మరియు శెేలికగ, జీర్ణ మగు 

నట్లు భుజింప వలయును. కఠినముగ జీర్ణ మగు పదార్థములను వదలి పెట్ట వలయు 

వని వై లోక మునకర్చము. 

రాక్ కాలమున ఎంతత్వరగా వరుండినయెడల |పాతః కాలమున అంత 

కీ ఘముగా మేలొన వచ్చును. దీనివలన శరీరమునకు అమితమైన ఆరోగ్యము 

చేకూరును, ఎట్లనగా- 

“(ప్రదోవ. పశ్చిమౌ యామౌ వేడాళ్యానేన కౌనయెకి ! 

యామ ధ్వయం శయాన ను (అవహ్మాథఖూ కాయ కల్ఫశే॥ 

డాదతస్మృతి (2-58) 
[పదోషమునందు నిద్రనుండి కేచి వేదాభ్యాసమును చేయవలెను. రెండు 

యామములు నిదురించిన మెడ (అహ్మాత్వము సిద్దించునని తాత్పర్యము, 

మూ॥ ఆద దీత నచా దెవోదిత్ధం సార్రమసారతః। 

LF (వశీక్షణం మృతో్యోదయ ఛాతథీ చేష్టిళాత్ | 

ఆరోగ్యవిభన (వజ్డా నయోధర్మ (క్రియావతః। 

సుఖమాయ్ముర్హితం చోక్టం వివరీతం వివర్య యె! 



90 అష్టాంగనంగవా వ్యాఖ్యానము 

(వతినదార్భము ; ఇత్లం=ాఇట్లు; సదాడాఎల్లవ్పుడు; అసారతః =అనశ్వర 
మైన; దేవోత్ =ళరీరము నుండి; సారండాసారభూత మైన వస్తువును; ఆదదిత=ా 
_గహీంపవలయును. అయథాతథ చేష్టితాత్ = అనియత-ఆచారముల వలన; 
ఆరో గ్యవిభవ పజ్జూ =ఆరో గము, ఐశ్వర్యము, బుద్ది; వయః వయస్సు, నుఖం 

ఆయుః = నుఖకరమైన ఆయుస్సు; హితంహహితము; లభ్యతే = పొందబడు 
చున్నది; ఇతిడాఅని; ఉక్తం మ చెప్పబడినది; విపర్యయొుత్ = ఎనుదాహరించిన 

దానికీ విరుద్ధమైన; విపరితం=ావిపరీతముగ; ఉక్తం చెప్పబడినది, 

తాత్సర్యూము :.. ఈ విధముగ నెల్లవ్వుడు అసారమైన శరీరమునుండి 
నారభూతమైన వస్తువునే (గ్రహించుటకు [పతి మానవుడును [పయత్నించ 
వలయును. సారభూతమనగా సాధుశీలత్వమును పంపొందించుకో నవలయును. 

ఎందుకనగా మానవుని నీడవలె ఎల్ల ప్పుడు అనాచారపరుల సమీపమున మృత్యువు 
తన కరాళదంష్ట్రలచెత కబళించుటకు సిద్దముగ నుండును, అందువలన మాన 
వుడు ఆ మృత్యువునకు భయవడుచు సాధుశీలుడై ధర్మ్యమార్షావతంబిగా నుండ 
వలెను. ఇట్లు ధరార్రిచరణరతుడై ఉండిన యొడల ఆరోగ్యమును ఐశ్వర్యమును 
వయన్సు (దిర్హ కాలికముగ) బుద్దిని పెంపొందించ గలదు. హితాయువు గలవాడై 
1(0 సంవత్సరములు జీవింపగలడు. 

కోళిలొఖ :  అయథాతథ చేష్టిళాక్ =అనియతాచారిణః మృత్యు వెపుడు 
ఆవహించి కబళించునోయను - ఫీకిశే సదాచాల శీల సంపత్సమృద్దిగా జీవికను 
నడిపిం చవలయును. 

_. మూ॥ నర్వళశేజో నిథానం హిన్ఫప ఇత్యుచ్యతేభువి: 
........_ అదూషయన్యన న్తస్మాదృ కి మాం న్త్రముపొచశేక్॥ 

(వతివదార్థము : ఈ భూమివై న; నృపఃడారాజు; సర్వకేజో నిధానం 
సమస్త శక్తులకు ధనాగారమువంటివాడు; ఇతి = అని; ఉచ్య లె = చెప్పబడు 
చున్నది; తస్మాత్ =అకారణమువలన; మనః మనస్సును; అదూషయన్ చెడు 
కార్యములలో జొర నీయక; భక్తిమాన్ భ కి గలవాడై ; తం ='ఆ రాజును. 
ఉపా-చరేత్ =ఉపాసించవలయును. . 

తాత్సర్యాయ : ఈ భూమిమైన రాజు నమన్నళకు లకు నిధివంటివాడు; 
కాన ఆరాజును నిర్ణలాంతః కరణముతో కూడుకొన్నవాడై భ క్రిపూర్వకముగ 
ఉపాసించ వలయును. . . | 

మూ॥ ' పర్యని, కోపా (శయ కోపవోన హివాద నిష్పీవనజృంభ ణాని! _ 

నర్వాః _పకృత్యభధి కాళ్చచేష్టా సృత్సన్ని ఛానే పరివర్జయేత్తు॥ 

(ఎ తవదార్థము : తత్సనిషిధానే దాఆరాజుయొక్ళు నన్ని ధానము నందు; 
పర్య _స్థికోపా(శాయ . కోవవోనవివాద నిష్టివన జృంభణాని _ పర్యస్పిళా ౫ 



తృతీయాధ్యాయము ర్ట 

యోగుటు జంచదెమువలె వేసికొనుటకై పట్టు మొదలగు “వానితో నేసినది' 
దాని వెనుక భాగము కష్పుకొనియు; ఉపా శయవహఆననము వె. కూర్చు ౦డి* 

కోపడాకోవముగాని; _వోనడానవ్వుగాని; వివాదకావివాదముగాని; నిష్టీవన=ా 
ఉమీయుట గాని; జృ ంభణాని = ఆవలింతలను: సర్వాః =నమ_సన్రములె న; 

(వకృత్యబిధికాః =అ|(పాకృతికములై న; చేష్టాః చెన్టలను: పరీవర్జ యేత్ = వదలి 
చెట్టవలయును. 

తాలళ్ళర్భంము రాజు యొక సన్ని ధానమున పటు వస్త్రములను కోటు 
౬ ర 

కొనుట, వారి ఎదురుగా ఆసనమునె కూర్చుండి కోవగించుట, నవ్వుట, వాద 
(పసం గములను చేయుట, ఉమియుట, ఆవలించుట, అ|పాక్ళ కికములై న సమస్త 

దుశృష్టలను చేయరాదు, 

మూ॥ సత్వాద్యవ స్థా నివిధాశ్చ తాసాః 

సమ్యక్సమీమ్యూ ౬ 'త్యహితం విద ధ్యాత్ ! 

అన్యోజఒపియః కళ్చిడి౬వోని మార్గో 

హితో్టపదేశషు భజబేత తంచ॥॥ 

(పతివదార్థము : సక్వాద్యవనస్థాః కాన త్త్వరజ_స్త మోగుణముల యొక 

ఆవస్థలను; తాస్తాః వివిధా? హపలువిధములై న వాటి గతులను; సమ్యక్ = బాగుగా; 
సమీత్ష్య=పరీతించి; ఆతగహితం = తనకుహితమైన దానిని; విదధ్య్యాత్ = చేయ 

వలెను; అన్యొఒపియః కళ్చికొమార్గఃడావేరై న పదియోనొక సనాగిగ్షము; 
ఇహవహఇచ్చట; అసి, =ఉన్న దో;హితో పదేశేషుడాహితోవ దేశములయందు; తం 

చాపిడాదానిని గూడ; భజేత్ ఆచరింవ వలయును. 

కౌత్ళ్రర్భోంము :  సత్వరజ సమో గుణముల యొక్క. అవస్థలు పలు విధ 

ములుగా నుండును. కాన వాటిని బాగుగా పరీక&ించి తనకు మెలును చేకూర్చు 

దానినే చేయ వలెను. మరియు సత్సురుషులచేత, మను బుధ్ధాది రచనలచేత 

ఉప దేశింపబడిన చేదై నప్పటికి ఆ మార్గము కూడ అనుసరింవ దగినదిగా తాను 

నిర్ణయించుకొని వాటిని గూడ ఆచరింపవలెను. 

మూ॥  ఇతిచరిశ మువీతః సర్వజీవోపజీవ్వం 

(వథిత పృథు గుణా "ఘోరతీతో దెవతాభిః! 

సమరిక శతబీవీ నిర్వుతః పుణ్య కర్మా 

(వజతి సుగతి నిమోో దేవాభేదేఒపి తుప్టిమ్!! 

(భతివదార్థము ; ఇతిాఅని; సర్వజీవోప జీవ్యం సమస్త భూతములచే 

అనునరించి నడచుకొనునట్టి; చరితంచ నడవడికను (చరితను; ఉవేతః= 

పొందిన వాడై; _వథిత పృధుగు ణఘః=[పఖ్యాతి నొందిన విపులమైన గురా 

సమూహము గలవాడై; 'గ్రేవతాభిః ౫ దేవతలచేత; రతః రథింప భడినవాడై, 



ర్ట అష్టాంగసం గహ వ్యాఖ్యానము 

సమధిక 'శతజీవీ=2నూరు సంవత్సరముల కం"కు ఆధిక మైన జీవితము గలవాడై; 
నిర్వ్య్ఫృతః =సుఖంచినది, నళించినది గలవాడై; పుణ్యక రార = చాపుణ్యక రసలు 

గలవాడై; డేవాభేదేపి= నిర్యాణము చెందినప్పటికి; తుష్ట్రీం =అపవర్గాఖ్యమైన 

ఆనందమును; [వజతిపపొందుచున్నాడు; నుగతినిమ్మ్న ః=అఖండాత్మలో 

నిమగ్నుడై, 

తొత్న్రార్యాము: నమస్త భూతములకు ఆదర్శ వాయమైన చరితను 

పొందినవాడై పురుషుడు (పఖ్యాతి నొందిన విశాలమైన గుణసమూవాములు 

గలవాడై. దేవతలచేత ఎల్లప్పుడు రతింపబడుచు నూరు సంవత్సరముల కంచు 

అధికముగ జీవించును. చెహాంతము నందు అపవర్గ్షమను పేరుగల _అఖండానంద 

మును పొందును. మరియు అఖండాత్మలో లీనమె జన్మ రాహిత మును 

పొందును, 

తృతీయాధ్యాయము సమా_వ్రము, 



అ అ "దం సంక వు అష్టాంగ సంగహ వ్యాఖ్యానము 

చతుర్భో ధ్యాయము 

మూ॥ ఆశాత బుతుచ ర్యాం నామాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్వ్యామః 

ఇతిపాస్మావ ఎవ _తేయాద యో మవార్షయః. 

(వత్రవదొర్థము వ  అధైలటు తరువాతః అతశహైఅందువలన, బుతు 

చర్యాం నామహబుతుచర్య అను పేరుగల; అధ్యాయమ్ =అఛ్యాయమును , 

వ్యాఖ్యాస్యామః వివరించ గలము; ఇతివాడాఇట్లని; ఆ|తయాదయోమవా 

ర్ యః ౫౨అ| తేయుడు మొదలుగాగల మహర్షులు; స్మాహుః చెప్పిరి, 

ళళిలేఖ : ఇచట న్వస్థవృ త్రము ప్రధానమెనది.. వెనుకటి అధ్యాయము 
నందు బుతువులను సాధారణముగ వివరించడమైనది. అందువలన బుతువులను 

గురించి విపులీకరించి చెప్పుట కీయధ్యాయము ఆరంభింపబడు చున్నది. 

మూ॥ కాలోహినామ భగ వాననాది నిధనోయథో వచితకర్మానుసారీ 

యదనురో ధఛాచాడిత్యాదయః ఖాకయశ్చ మవోభూత  విశేషా స్తథా 

త థావిపరిణ. మనో జన్మవతాం జన్మమరణస్యర్తురసవీర్య దోమదేవాబల 

వ్యాపత్సం పదాంచ కారణత్వం (పత్యయాం (వతిపద్య నై. 

(వతివదొర్జము : కాలోహినామకాశకాలమనగ; అనాది నిధనః =ఆద్యం 

తములు లేనట్టి; యథోపచిత కర్మ్యానుసారిచ=పూర్వజన్మమునందు చేయబడిన 
కర్మకు తగినట్టుగ సర్వభూతములను ఆనుసరించీ; భగవాన్ భగవంతుడు, 
యదనురోధాత్ = చేనిననుసరించ్చుట వలన; ఆదిత్యాదయః సూర్య చందాది 
(గహములు; ఖాదయశ్చ =ఆకాశము మొదలగు; మహాభూతని శషాః ై  విశిష్ట ము 

ల న మహాభూతములు; త థాత థా వచఆయావిధములుగ (|పమాణము, జాతి, 

సంస్థానము, వర్షము మొదలగు); విపరిణ మధన్తః =మారుచున్నమవై ; జన్మ 

వతాం =|(పాణంలయొక్క; జనగ్టిమరణన్య వా పుట్టుక మరణమునకు; (ప్రత్య 

యతా='కారణత్వమును; బుతు-సంపదాంచ=బుతువులు, రసము, ఏర్యము, 
దోషము, దేహము, బలము ఏటియొుక్క (హానవృద్దులకును; కారణత్వంవ కార 

ణముగా నుండుటకు; [పతివద్యం ఆ =పొందుచున్నవి. 

తాత్న్రర్యుము : కాలమనగా మొదలు చివరలు లేనట్టియు, పూర్వ 

దేహోపార్షిత కర్యానుసారనుగా. (ప్రవర్షించు భగవంతుడు. ఏ. కాలము ననున 
రించి అదితాన్టిది (గహవర్ష మున్ను, ఆ కాశొది మహాభూత ములున్ను ఆయా విధ 
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ములుగ వివపరిణామము చెందుడు (పాణుల యొక్క జనశ్రమరణములకు కారణ 

ముగా సుండుటను, బుతురసాదుల _హోసవృద్దులకు ౫ కారణముగా నుండుటను 

గూడ అంనీకరిం చుచున్న వే 

కళిలేఖ: బుతువనగా కాల విభాగము. అందుకొరకు కాలోహి 

అని ఆరంఖింపబడుచున్నది. “అనాది నిధనీమనగా ఆరంభ పరినమా 
సలు లేనిదని అర్ధము. పూర్వ దేహాోపార్షిత కరాశ్రినుగుణముగా . కరగ్తిఫలముల 
యందు కాలము నిమి త్త శారణత్వమును పొందునని యర్థము, (ఒక కార్యము 

ఉతృన్నమగునపుడు సాధారణ అసాధారణ నిమి త్త కారణములను మూడు పిధ 

ములై న కారణములు (పసిద్దములు. ఇచట ఓక నిర్తి ష్ట్ర వావఫలమగు రోగమునకు 

అనిర్లిష్ట పాపము అసాధారణ కారణముగాను, ద్ర వము సాధారణ కారణము 

గాను, కాలము నిమిత్త కారణముగాను. అగుచున్నది.) ఈ విధముగ సర్వ 

కార్యము లందు కాలము నిమిత్త కారణముగ, వరిగణింపబడుచున్నది. కాలము 

నకు ప్రశ్యికముగ కార్యము కానరాదు. వ కాలము ననుసరించుట చెత ఆది 

తది (గహములున్ను పంచ  మహాభాతములున్ను (పమాణ జాలీ | సంస్థాన 

రాది విశాషములై. న అనేక పకారముల పరిణామము చెందుచూ జీవకోటీుల 

యొక్క జనేమరణములకు కారణముగా నుండుటను పొందుచున్నవో అదే 
విధముగా బుతువుల యొక్కయు రసాదులయొక్క యు _హోన వృద్దులందు 

అదిత్యాది ' (గ్రహములు పరిణామమును పొంది దేనియొక్క_ ఆధిపత్య మువలన 

కారణత్వమును పొందుచున్నవొ అదియే కాలము.అది యుక్త మె. ఆ ఆదిత్యాది 

(గహములు పంచ భూతములే తమయొక్క్ల (ప్రతాప పరిత్యాగ స్వీకరణాదులశే 

బుతు విఇవములను కల్పించుచు' కాలము ననుసరించి చూడబడుచున్నారు_ 

కాల కే వము చెత మహోభూతముల ర ౦యొక_. ఒకానొక పరిణామము 

చైత్ర పాణులయొక్క జనము, మరొకవిధమైన పరిణామము చేత మరణము. 
ఈ విధముగనే రసాదుల యందలి విశేషము కూడ మహోభాత పరిణామము చేత 

ఏర్పడు చున్నది, ఇదియును కాలమే చేయు చున్నది. ఇందువలన కాలమనున 

దొక8ట్ కలదనుటలో (ప్రమాణము కూడ చెప్పబడినది. ఎట్లనగా అట్టి ఈ 

కాలము (ప్రపంచానికి కారణముగా అంగికరెంవబడిన సూర్య చం(దాది (గహ 

ముల యందు అకారాది మహాభూతములయందు ఎల్లప్పుడును వ్యవస్థితమై 

(చక్కగా స్థితిని పొందిన) తన [ప్రభావము వలన ఒకానొకప్పుడు ఒకానొక 
వస్తువు యొక్క పుట్టుక జరుగుచున్నది. ఒకానొకప్పుడు ఒకానొక వస్తువు 

యొక్క నాళ మేర్పడుచున్నది. ఆ నూర్య చం[దాదులకు మా్యతము మార్చు 
లెదు. అచట తప్పక పరొక నిమి_తృముండి తీరవలయును. ఈ విధముగా 

పెరొళ గత్యంతరము లేనందు వలన ఏదై శె "తే చేకెళ నిమి తృముండి ఫీరవలయు 

నని చెప్పితి మో అదియె ' కాలము, 
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మూ॥ సమాతా శాష్టాకలావాడీ కా ముషపఖా ర్రయామావోో రాత 

పథ నమూన ర్వయన పర్త భేదేన 'దొప్రదళ ధా విభజ్య ే ॥ 

(ఓవతినదార్డ్ రోయు : సవాఆకాలము; మాతా -భిదేనడామా తు కాష్ట, 

కలా, నాడికా, ముహూ ర్రయామ అహాోోరా|త, పక్ష, మాన, బుతు, అయన, 

వర్ష భేదముల చేత; ద్వాదళధాడాపం(డైండు విధములుగా; విభజ్య తే =విభజంప 
బడు చున్నది. 

తాత్త్రర్భోయు ; ఆ కాలము మా కాది భేదములచేత పం డెండు పధ 

ములుగ విభజింపబడు చున్నది. 

కళీలోఖు: ఆ కాలము మా |తాదిరూపములను పం|డెండు భెదములచేత 

కార్యవ్యవహారార్థము విభబింవబడు చున్నది. 

మూా॥ త శాతీనిమేపోమా(ా తాః పంచదశ కామా! 

(శాస్మీ 9ంశత్క.లా।! తాః సదథ భాగా మీశతిర్నాడి కా। 

నాడికా ద్వయం మువూర్తశ్చ! కేతుల్యరాత్రిం 

దివేరాశీ భాగేచత్వార:ః పాదోనా యామః। 

.తెశ్చతుర్భి రహో రా|తిశ్చ! పంచ దళాహో రా తాః పత్షః। 

పథద్వయ ౦ మానః। సశళుకాంత £| తెర్మార్గ కీర్తాదిఖి 

రివ సంఖ గ్టః (కమాద్దేమంత శిశిర వనన్త (గ్రీష్మ వరా 

శర చాఖ్యాః మగృుతవోభవన్తి। శేషు శిశిరాదయన్హ్ర యో 
రవేరుద గయన మాదానంచ! . శేషూ దతీణాయనం వీసర్షశ్చ;। 

తావా దాన వింర్లౌ వర్షమ్! 

(వలి వదార్థము : తత ఆ పండెడు విధములలో, * అవీని మేపో 

“మా తా=రెప్పవాటు కాలము మా(తయగును,. తాఃహ=ఆ మాతలు; వంచ 

దళశ=పదునై దు; కాప్టై = కావృ్యయగును; తాః=ఆ కామ్టలుు |తింళక్ = ముప్పది. 

కలా=కలయగును; తాః కోలలు; సదశభాగా క లలోని పదియవ భాగముతో 

కూడిన; వింశళతిః—ఇరువది; నాడికా డానాడయగును; నాడికా ద్వయంచవా రెండు 

నాడికలు) ముహూర్త ర౭దాముహూ _ర్రమగునుు; తె=ైఆ ముహూర్త ములు, తుల్య 

రాతి దొవేడారా ్రింబవలు సమానమైన;  రాశిభాగేవరాకులకును, 

పాదో. నాఃడాచతుర్ణభాగము తక్కు వయెన;  చత్వారః=ానాలుగు (అనగా మూడు 

ముప్పావు ముహూ రృములు); యయా మః యా మమనబశును; తె $2ఆయామ 

ములు; చతుర్ధ ౩హనాలుగింటి చెత, అహః=ాఒకపగలు; శా తిశ్చైబక రా|తియు 

అగును; పంచదశ అహోోరా|తాః=ా వదునై దు రా తం బవళ్ళు; వశ్షః వక్ష 

మగును; పక్షద్యయం ౫ రెండువక్షములు; మాన; ఒక మానను; నళు కాంత ౩ = 

ఆఅమానము ళుర్హ పవ్షముత్తో అంతమగును; జ CE =-ఆమానకములు; ద్విసం ఖః 
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కెండు సంఖ్యలుగలి; మార్గ శీశ్తాదిళః 2మౌార్షశిరము మొదలగు వాటిచేత; 
[కమాత్ మునగ; పేమంత-శర దాభ్యాః= హేమంత, నిశిర, వసంత ,| గీవడి, 

వర్ష, శరత్ అను పేర్దుగల; షడృతవః =ఆరుబుతువులు; భవంతిడాఅగుచున్న వి. 

"తేషు వఅ పామంతాది బుతువులలో; శిశిరాదయ, న్త్రయః =శిశిరము మొదలగు 

మూడు; రవః=సూర్యుని యొక్క; ఉదంగయనం డ్ త్తర దిగమన కాలము 

(ఉత్తరాయణము); ఆదానంచ =ఆచానకాలమున్ను ; శేషూః మిగిలినవి (వర్ష, 

శరత్, పామంతములు); దకిణాయను=ాసూర్యుని యొక్క దకీణ దిగ్గమన 
కాలము; వినర్గ శృ =విసర్గ కాలమున్ను} తొ ఆదానవినరొ=ఆచదాన 

విసర్గకాలములు రెండు; వర్ష మ్=సంవత్సరము: 

తౌల్ళర్యొము : ఆ పం(డెండు విధములలో రెప్పపాటు కాలము 
మాత. మాతలు పదునైదు ఒకకాష్టు.అవి ముప్పదిఒక కల.కలలో పదియవభాగ 
మునూమరియు ఇరువదికొలలును కలపినదిఒకనాడిక'.నాడికలు శెండు ఒక ముతా 

రము, ఆ ముహూర్తములు మూడు ముప్పావు ఒక ్యామము. ఆ యామ 
ములు నాలింటితో ఒక పగలు, ఆయా మములుంనాల్షింటితో. ఒక 'రా్మతియు 
అగును. పదునైదు అహోరాతములు ఒక పక్షము, పతములజంట ఒకి 
మాసము. అది శుక్ల పక్షముతో అంతమగును.  ఆెండురెండు సంఖ్యలుగల 
మార్ష్గశీన్తాది మానములతో మునగా హేమంత శిశిర (గీవర వర్ష శరత్తులను 
ఆరుబుతువులగును. అందు శికిరాదులు మూడు సూర్యునికి ఉ_త్తరదిగమన 
కాలము కూడ అగును. మిగిలిన వర్షాదిబుతువులు మూడు సూరున్ధనికి దమీణ 
దిగమన కాలము, విసర్గ కాలము కూడ అగును. ఈ ఆదాన విసర్గ్షములు రంఢును 
ఒక సంవత్సర మగును, 

౭లౌఖ : తాత్పర్యమే. 

మూ! తయోశాదాన మా గ్నేయం | తస్మిన్ ఖలు కొల న్వఖావ 

మార్గ పరిగృహీతో ఒత్యర్ధోప్టగభ_సిజాల మండలో ఒర్క 
_స్రత్సంపర్మా ద్వాయవళ్ళ తీవ రూకూః సోమజం॥ 

గుణము: ఫోషయనో జగతః స్నేహమా దచానా బుతు 
[కమేణోప జనిత 'రౌజ్యూ రూజాన్ రసాం సిక.కషమాయ 
కటు కానఖి [పిల యన్లో నృణాం 'దెర్చల్య మావవా న్రి॥ 

(వతివదార్థము : తయోః=ాఆ ఆ దానవిసర్గములలో;' ఆదానం:2ఆ చాన 
"కాలము; ఆ గ్నెయం అగ్నికి _(వాధాన్యముగల "కాలము; తసిగ్రన్ ఖలు ఆ 
ర కాలస్వభావ మార్గ పరిగృహీతః=ఆదానిక్రాల 

అన ఊఉ తద దొ ఒడ | పాల మండల ములను వు తళ గని 
గల; అర్క్హఃమనూకు డును; తత్నంవ = న ఆ మండలము బి 9 సంబరాల = ఆ నూచ్యుపి యొక్కు సంప 
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ర్కుము వలన; 'వాయవళ్ళ హవాయువులును; తీ వరూ ఖాఃడామీకిలి రూక. గుణ 

ములు గలవె; సోమజం గుణండాశీతగుణమును; ఉవళోమయ న్లం=శోషింప 

"జేయునవై; జగతఃడాస్థావర జంగమాతర్ధిక మైన | ప్రపంచ; స్నేహండాస్నిగ్గగుణ 
మును; ఆదచానాః=ా[గహించుచున్నవె ; బుతు క మణ హెశిశిర వసంత గీషె 

బుతువులయొక్క_ (క్రమము చెత; ఉపజనిత రూత్యాః=పుట్టిన రూతు గుణము 
కలవై ; రూజాన దరూ క్షగుణముగల; తిక కషాయ కటుకాన్ తిక కషాయ 
కటుకములను; రసాన్ దారనములను; అభి పబలయ _స్టేః = పెంచునవై ; నృణాం 

మానవులకు; ద రృల్యం =-దుర్భలత్వమును; అవహా నీడాకలిగించుచున్నషపి. 

తౌత్మ్రర్యుము;: ఆదాన కాలము అగ్నికి (పాధాన్య మగు కాలము. 

కాల స్వభావము చేత ఉత్తర దిగ్గతుడ నట్టి మిక్కిలి చేడిగల కిరణములతో కూడిన 
మండలముగల సూర్యుడు, సూరస్దినంబంధము వలన  వాయువులున్ను మిక్కలి 

రూతుగుణము గలవై. శీతగుణమును శోపింవచెయుచు జగత్తునుండి స్నిగ్గగుణ 

మును (గహించు చున్న వై బుతు కమముచిత ఏర్పడిన రూవ గుణము 

గలవై, రూక గుణముగల కటు తిక్త కషమోయ రసములను వృద్ధిపరచుము 

మానవులకు దుర్చులత్వమును కలిగించుచున్న వి. 

భోలిలోఖ : ఆదానకాల స్వభావముచేత ఉత్తర దిజాగ్టిర్ల్ణ గమనముచేత 
మిక్కిలి వేడిమిగల కిరణ సమూహముల చే వ్యాపించిన మండలముగల భగవంతు 

డైన సూర్యుడు తత్సంబంధము వలన వాయువులును మిక్కలి రూక్షగుణములు 

గలవె చంద జనితమైన గుణమును అనగా జలభాగమును ఎండింవ జేయుచు 

స్థావర జంగమాతర్రకమెన జగత్తుయొక్క_ సగ గుణమును శికిరాది బుతు [క్రమ 

ముతో దినదినము కొద్దికొద్దిగా [గహించునవై , రూక్ష గుణమును ఇచ్చునవై. 
అతిరూతములై న తిక్ష కమోయ కటురనములను వృద్దిపొందించుచున్న వై 

నుమవ్యు జాతులకు బలపహానము కలిగించుచున్న వి. 

మూ॥ విసర్గ స్తు సౌమ్యః | తస్కిన్న పికాలమార్ష మేఘనాతవర్దాభి 

వాత (ప్రభా వే దకిణాయనగే౭ ర్కైళశినిచా వ్యాహత బలే 
రికి రాభిర్ధాభిః శశ్వ దాప్యోయ మా నే మాహెం(దనల|ప 

ఇె న సంతా పే జగ త్యరూతా రసాః (ప్రవర్థ నై ఒమ్టు లవణ 

మధురా యథధాకమం బలంచో పచీయ తేన్భ ణామితి, భవతిభా[త 

పామ సే శిశిర చాగ్యం విసర్ష్లాదాన యోర్భలమ్ | 

శరద్వసంత యోర్మధ్యం హీనం వర్హానిలాఘ యోః |॥ 

(వలతివదార్శము : వినర్గస్తుడావినర్గ కాలమై తె; సౌమ్యుః సోముడు అధి 
పతిగా గల కాలము (సాత్విక కాలము); తస్కినపి= ఆ కాలమునందు కూడ; 

కాల మార్గ డావిసర్గకా లమార్ష మందున్న టువంటి; మేఘవాతవర్హ = మెఘములు, 

వాయువులు, వర్ష ములచెత; అభిహత హతిరోభూతమెన; | (పథావె=పభావము 

గల; అర్కేడానూర్యుడు; దషిణాయన7ైదతణడిజ్యారగ్గమందుండగా; శోశినిచ= 
7 . 
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చం్యదుడు కూడ; అవ్యాహతబలేనతి=ైఅ| పతిహతమైన బలముగలవాడగు 
చుండగా; శిశిరాభిః భాభి హచల్లనై న కిరణములచెత; ళళ్వతీ ఎల్ల ప్పుడు; 

ఆప్యాయమా సె =చల్ల బడుచుండగా; మా హౌన్షనలిలాఇందునిచ వర్శింవ 

బడిన జలములచెత; (పశా న్తడాచల్లారిన (బాగుగా తగ్గిపోయిన); సంతా వప = 
ల్ 

అలలా మం సంతాసముగల; జగతి=,వపంచమునందు; అములవణమధురాః కాపులుపు, ఉప్పు, 
తీపి యెన; ఆరూ్హాూ రనా౩=ారూత్షఘుకాని రనములు; (పవర్హ స్తేకావృ ద్ధి చెందు 

చున్నవి; యథా] క ముం =-వమునగా,; నృ హాం మానవాళికి; బలంచ=ై బలము 

కూడ; ఉపచియతే =వృద్దిపొందుచున్నది; అ తడాఇచట; వామ న్తేడాహేమ న్ల 
బుతువునందు; శికిరేచడాశిశిరబుతువునందును; పినరాదాన యో వవినర్గకా లము 
నగు ఆదానకాలమునకున్ను ; బలం హచబలము,; అ(గ్యం -అధికమెనదిగా; భవతి = 

అగుచున్నది; వినరా దాన యోః =పినగాచదానములకు; శరద్యనంత యో; =ళర 

ద్వనంతములలో; బలం హబలము; మధ్యం =మధ్యమమెనదిగా; భవతి =-అగుచు 

న్నది; విసర్గ"దాన యౌఃైావిసన్లా చానములకు;వర్తనిలాఘయో ౩ =వర్తా కాలము 

(గీమ్మకా లములలో; బలం =బలము; బానం వహినమై నదిగా; భవతి =-అగుచు 

న్నది. 

తొత్హ్రృర్య్భుము వ ఈ వినర్గ కాలము సాత్తిక మైనది. ఆ కాలమున కూడ 

కాల స్వభావముచేత కలిగిన మేఘములు వాయువులు వర్ష ములచెత తిరోభూత 
మైన (వభావము కల సూర్యుడు దడగా దిక్కునందు పయనించుచుండగా 

చం(దుడుకూడ మిక్కిలి బలవంతుడగుచుండగా చల్లని కాంతులచేత ఎల్లప్పుడూ 
చల్ల బడినదియు, ఇం|దసంబంధనైన వర్ష ములచేత శమింపబడిన నంతావము గలిగి 
నట్టిదియునై న (ప్రవంచమునందు ఆమ్ల లవణ మధురములై న స్నిగ్గరగములు వృద్ది 
పొందును. క్రమముగా మానవాళికి అట్టి సమయమున బలము కూడ వృద్ది 

చెందును. అది యట్టుండగా వినరాచానకాలములకు హేమంత శిశిర బుతువు 
లలో ఉత్తమ బలము, శరద్వసంతములలో మధ్యమ బలము, వర్ష | గోమశ్రిబుతువు 

లలో హొనబలము కలుగుచున్నది. 

పంలౌఖి :  వినర్గ ఆడానకాలములయొక్కా మధ్యకాలము హేమంత 
శిశిర బుతువులయందు మానవాళికి ఎక్కువ బలము చేకూరును.  పౌమంత 
బుతువునందు విసర్గ కాలము ఉచ్చస్థితిని పొందును. శిశిర బుతువునందు ఆదాన 
కాలముచెత వ్యాప్తి చెందియుండును, శరద్యసంతములలో ఆదాన విసర్గ కాలము 
లకు మధ్యమకాల మగుటవలన మధ్యమ బలము, (గిమ్మమందు ఆదానకాలము 
ఉచ్చస్టితిని పొందుటవలనను వర్షాశాలమునందు విసర్గకా లము చేత వ్యాపింపబడుట 
చేత హీనబలము పర్పడుచున్నది. 

మూ! ధూమ ధూ _మరజోమస్దా న్తుపూరావిల మండలా; । 

దగాదిత్యామరుదై్భైళ్యాదు త్తరోరోమవార్ష ణః॥ 
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లో[ధ్ర వీయంగు పున్నాగ లవల్యః కుసుమోజ్యలాః। 

దృపాగజాజ మహీషనాబివాయస నూకరాః॥ 

హిమానీ పటలచ్చన్నాలీన మీన విహంగమాః। 

నద్యః సబావ్బః సోప్మూణః కూపాపశ్చహిమాగ మే॥ 

దేవోమ్మాణో విశనో౬న్తః ఫీ తేశలీతానిలా హతాః! 

జఠరే పిండితో మ్మాణం (పబలం కుర్వు తే౭నలమ్॥! 

విసశ్లే బలినాం|ప్రాయః న్వథా వావి గురుత్షమమ్]। 

బృంవా ణాన్యన్న పానాసని యోజయేత్ త్తన్య యుక్యయే! 

అనిననో౭_.న్య ఛా సీచేదత్యు దీర్గ తయాఒథ వా। 

ధాతూనపి పచేదన్య తత సేషాం తయాన్మరుత్ | 

తజ సహచర: కుస్యే బ్బీతః ీశే విశేషకః 

(వలవదార్థము:- హిమాగ మే= హేమంత బుతువుయొక ఆ గమనమునందు; 

దిగాదిత్యాః -దిక్కుూలు సూర్యుడును; దూమహైవొ గవలి; ధూ|మ=మలీనమెన; 

రజః =ధూళిచేత;మన్లాః సామర్థ్యముత గ్గినవిగ ను; తుపూ-లాః-తుమోార=ామంచు 

చేత; ఆవిలడాకలతశ్రచెందిన; మండలాః=మండలములు గలవిగను; భవంతిడాఅగు 

చున్నవి; ఉ తరఃహఉ త్తరదిక్కునుండివచ్చు; మరుత్ =వాయువు; శై త్యాత = 

చల్ల దనము వలన; రోమహార్ష ణః గగుత్చాటుచు కలుగ జేయునదిగా; (భవతి 

అగుచున్నది); లో(ధ=లొద్దుగు; పియంగు=ా|సంకణము (కుంకుమ పిప్పలి); 

పున్నాగ=నురబాన్న, తెల్ల కలువ; లనల్యః;= వెన్నల తిగంరు; కును మోజ్జ్వ 

లాః=పుషప్పించి (పకాశించునవిగ్యా; (భవంతి =అగుచు'న్న వి); గజ నూక రాః- 

గజడావనుగు; అజ=ామేక; మహిషడాదున్న పోతు; వాజీడాగుట్లను; వాయస౫ా 

కాకి; నూక -రాఃడాపంది; దృప్తాః౭మదించిన వగుచున్నవి; నద్యః=నదులు; 

హిమానీపటలచ్చన్నాః=మంచు  తెరలచేత  కప్పబడినవిగను; లీన=దాగిన; 

మీనాచేపలు; వివాంగమాః=పత్తులు కలిగిన వియు ౧; (భవంతిడాఅగుచున్న వి); 

కూవాపశ్చ= బాపి స్సను; సబాపూూః =అవిరితో కరూడనవెగను; సష్మాణః = 

"వేడిమి గలవిగను (భవతి =అగుచున్న వి); ఫీతేాశీతాకా లమెన; పిస రై విసర్గ ము 

నందు; శీతానిలాహళతాః చల్లని వాయవులచే కొట్ట బడినవై ; చేహోష్మాణః శరీ 

రము నందలి ఉప్పములు; అంతః లోపలికి; విశంతః=|పవేశించునవై ; బలినాం=ా 

బలిష్టులయొక్క-; జఠెరే=కడుపులో; (పాయాడాతరచుగా; పిండితోప్యా 

ఇం=పిండాకారముగ. కలసిన వేడిమిగల వాటిని; క్రమండాఓగ్సుగల; న్వభా 

వాది గురుతమన్=దవ్యన్య్వభావముచేత  గూంగుణముగ; _అనలండాఅగ్నిని; 

|పబలం =మిక్కిలి బలము కలదానినిగా; కుర్వుళ = చేయుచున్నది; తస్య (పబ 

లాగ్ని యుక్కా; యు కయదడైనిర్వహొంచుట కొరకు; బృంహాణాని=బలకరము 

లె న; అన్నపానాని డా అన్న పానములను; యోాజరయేత్ = చేర్పవల యును; 

అన్య'థా=లఅట్లుకా నియెడల; అనిన్టనః=సమ్మగ  ఆవోరము లేనందువలన; 
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PE) జాక్ వనాశనమగును; అథవాడాలేనియెడల; అగ్యడాఅగ్ని యొక్క; అత్యు 

డిర్రతయా =మిక్కిలి తీక్షత్వమగుటచెత; ధాతూనపిడాధాతువులను కూడ; డ్ర్ వ 

వచేత్ పాకము చేయుచు; (కాల్చి వేయుచు); శతత$హఅందువలన; తెషాం 

కయాత్ -ధాకువులయొక _ త&ణించుటనలన; _ తేజన్సవాచర౭ః=ఆగ్ని తో 

కూడిన; మక్ వాయువు; శీతః చల్ల బడినదై ; కుస్వేత్ | పకోపించును. 

తాత్తాల్భామి ;- "హేమంత బుతువు (పవశించినపుడు ఎనిమిది దిక్కులు 

సూస్యుడును పొగవల మలినముగా నుండు ధూళులచెత  ఆవరింవబడి వాటి 

(ప్రభావము తగ్గినపిగ నుండును. మరియు దిజ్బండలములు సూర్యుమండలము 

కలత పరచినవిగా నుండును. ఉత్తర దిక్కునుండి వీచు వాయువు మిక్కిలి శీతల 

మెనదియె శరీరమునకు గగుర్వాటును కలుగజేయును. లొద్దుగు, _సెంకణము, 

సురపొన్న, వెన్నెలతీ?? ఇవన్నియు పుష్పించి |వకాళశించును. ఏనుగు, మేక, 

దున్నపోతు, గుట్హము, కాకి పంది ఈ జంతువులు మిక్కిలి మదించి యుండును. 

నదులు దట్టమైన మంచుతో కప్పబడినవిగను నీటిలో దాగిన చేవలు_ పతులు 

కలవిగను ఉండును. బానినీరు ఆవిరతో కూడినదిగను, వేడిమిగలదిగను ఉండును. 

శీతకాలమైన ఏనర్గమునందు చల్లని వాయువుల తాకిడిచెత శరీరమునందలి 

ఉప్పములు శరీరము యొక్క లోపలికి 'ప్రపశించినవై. బలిష్టులై న మానవాళి 

యొక్క కడుపులో పిండాకారము కలసిన వేడిమిగల (ద్రవ్య స్వభావముచేత గురు 
గుణము గలవాటిని ఓర్వగల అగ్నిని మిక్కిలి బలముకలదానినిగా చేయు 

చున్నది, ఆ (ప్రబలమైన అగ్నిని . నిర్వాహకము చేయుటకు 

బలకరములు గురుగుణ యు క్కముల న అన్న పానములను ఇవ్వవలయును., అట్టు 

కాని యెడల సమ్మగాహారము లేనందున అగ్ని యొక్క మిక్కిలి లీళ్షత్వముచెత 

ధాతువులు కూడ పాకము చేయబడి ఈ శరీరమును నాశనము చేయును. ఛాతు 

వులు ఉణించుటవలన అగ్నితో కూడిన వాయువు విశేషముగ శీతకాలమునందు 
చల్ల బడి (పకోపించును. 

కోలిలతౌథ : శిశిర బుతువును గురించి చెప్పునపుడు సామంత బుతు 
చర్యను బదులుగా చిపుటకొరకు ఆదాన కాలమునకు [క మభంగముగ సామంత 
బుతుచర్య చెప్పబడుచున్నది. ఇచట ఈ హేమంత బుతువు మూడు విధము 
లుగ ఉపదెశింవబడుచున్నద్. 1) మాసన్వరూవము, మార్షశీర మాసము 
మొదలు రెండురెండు మాసములు పక బుతువుగా చెప్పబడినది. ఈ సామంత 
బుతువు మార్గశిర పుమ్యమానములు 2) రాశి స్వరూవషమ్ : ధనుస్సు మక 
రము ఈ శెండు రాశులు హేమంతబుతువు. ల స్వరూప లక్షణము : 
అనగా ఈ హేమంతబుతువు యొక్క స్వరూప 
ధూమ ధూమ” అను వె శోకముచే. వివరింప బడినది. QQ 

లక్షణము, 

4) (పయో జనము: 
బుతు కాలము కుట హీన : ; గ 4 XY 

యొ గా వాన, మిథ్యా, అతియోగ,  నమయోగయుల స్వరూవ 
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లక్షణములకు సంబంధించిన జ్ఞానమును పొందుట. పొగవలె మలినమైన, సప పుప్వొ 

డితో శ ర్ తగ్గిన దిక్కు యు, సూుర్టడును మంచుచేత కప్పబడిన ుండలములు 

కలవాలె. యుందురు. ఉ_తరము నుండి వీచు వాయువు చల్ల దనముతోో పుల 

కాంకురములను కలిగించును.గజాదులు దర్చముతో కూడుకొని యుండును 

నదులు మంచుచెత కప్పబడిన.వె చేపలు, నీటికొంగలు మొదలగు వాటిచే అంత - 
స్టగితములై యుండును. కూపమునందలి నీకు వేడితో కూడుకొని యుండును. 

'పామంత శిశిర బుతువులయందు బలిష్టములై న మానవులయొక్క- శరీరము 
నందలి ఉనప్నములు స్య్వభావముచేత గుకుగుణములు కలిగినటువంటి యాహోరము 

అను ఓరషగల | పబలమైన అగ్నొని చేయుచున్నవి, ఏనర్గ కాలను అగుటవలన బల 

వంతులై న మానవులకు శరీరమునందలి ఉప్పములు వెలుపల [పకోపించిన బలిష్ట 

మెన చల్లనైన వాయువుచేత కొట్ట బడినవై మరల శరీరములో నికి (వపశించి 

శరీరములో క పిండాకారముగ 'నేర్పడిన చేతిని (పవేశించి స్వథావముగ  గురుగణ 

యుక్తమైన ఆఅహోారవములను నో ర్ఫుకొనునదై. అ ఆహారమును వ చేయుటకు 

సమర్గవంతనుగు చున్నది. (ద్రవ్య సషరూపము చెతి గురుగుణము 

కలిగినటువంటి మినుములు, నంయోగమువేత సంస్కారముచేత పరిణామముచేత 

గురుగుణము లయినటువంటి (దవ్యములు, పెటిన్సి బలిష్టమెన అగ్ని యొక్క 

నిరాషవాకము కొరకు బృంహణములయిన అన్నపానములను ఇవ్వవలయును 

ఇట్లు వె నుదాహరించిన అన్నపానములను ఇవ్వని యొడల వెలుపటి అగ్నివలె 

ఇంధన రహితమై అనగా ఆహారము లేనిదై శరీరమునకు నాశనము పొందిం 

చును. అగ్ని పషింక్సి_లి (ప పబలముగా నుండుటవేత ధాతువులను కూడ పాచనము 

చెయును. ఆ ధాతువులు శీణించుట వలన వాయువు అగ్నిలో కలసి (వకో 

పించును. 

బి. వ్యాం : బలిమ్షుడెన మానవుని జాఠరాగ్ని హేమంత బుతువులో 
చలి అడ్డగించుటవలన శోరీరముల్ గాలీ వృద్ది నొందును. (శీతవాళాదులు స్తోత 

మార్గముల నడ్డగించి రొమకూవములచ్వారా జూఠశాగ్నియొక్క వెడిని వెలు 

పలికి రాకుండా లోనే ఉండునట్టు చేయుటవలన ఆ జాఠరాగ్ని మిక్కిలి వృద్ధి 
చెందును.) ఇట్లు వృద్ది చెందిన జాఠరాగ్ని ఆహారమును జోగుగా పచనము 

చేయును. అట్లు పచన వె మెన ఆహారము రసాది ఛాతువులకు ఆప్యాయము సెక్టువ 

చెంయును. కాన 3 హానుంత బుతువునందు మూనవ లకు అధిక బలము కలుగును 

అగ్నీ [వబలమైనది కావున అలాాహారము నిచ్చిన యొడల అది వాతముశే ఉర 

పనము చెంది రసాది న వధాతువులను కూడ పచనము చేయును, అందువలన 

జాఠరాగ్ని హేమంతమునందు (పబలమైనదిగా నుండుటవలన  గురుగుణ 
యు కృములె న వలువిధముల న ఆహారములను తీసుకొనవలంయును, 

మూ॥ అతోహిమే భకేక్ స్నిగ్దాన్ స్వావ్వమ్దలవ ణాన్ రసాన్ 

విలేళ యౌద కా నూవ[వః ఏవోనాం భృతానిచ | 
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లు 

మాంసాని గుడపిష్లో జ్ఞమ చ్యాన్న భిన వాని చ |! 

మాపేము తీర వికృతి వసాశైల నవౌదనాన్ | 

వ్యాయా మోద్వర్త నాభ్యంగ స్వేద ధూమాం౦జనాతిసాన్ || 

సుఖేోదకం ఆశొచవిఖభే భూమి గర్భ గృవోణిద ! 

సాంగార యానాం ళయ్యాంచ కుథ కంబల సంస్కృతామ్ |] 

కుంకు మేనాను లిపాంగో గురుణా౬ఒగరుణాపివా | 

లఘూస్హైః (పావృతః న్వపౌ స్టిక్ కాలేధూమాధివాసితః ॥ 

పీనాంగ నాంగ నంనంగ నివారిత హిమానిల్మ | 

(వతివదార్థ ము : అతఃహఅందువలన; హిమేడాకితకాలము నందు; 

స్వాద్వమ్లు లవణాన్ తీపి పులుపు ఉప్పునై న; రసాన్ =ారసములను; స్నిగ్జాన్ = 

ఘృతాదుల చేత సంస్క రింపబడిన వాటిని; సేవేక్ =సేవించవలయును (భుజించ 

వలయును); వి లేశయ-=లబిలమునందు శయనించు: జొదక=నీటియందుండు; 

ఆనూపడాజల[పాయమెన |పాంతము నందలి; |పసహానాండాగోరువంక మొద 

అగు పకుల యుక్క్ల; మాంసాని7ైమాంనసములు; భృ తానీ =_పయత్న పూర్వ 

క్రముగ ఆఅంచిన (పాణులకు సంబంధించిన; మాంసానిచ=ామాంసములును; 

అభినవాని=నూతనములై న (సదో్యోహృతముల్నన ); గుడపిబ్ష్యతమ మదా్యానిచ= 

బెల్లము తోను, వరి పిండితోను తయారు చేయబడిన మద్యములును; మాష 

మినుములు; ఇతుడ=ాచెరుకు; తీర ఏకృతిాపాలు తద్వికారములు; వసైవన; 

వై లైతే లము; నవౌదనాన = వేడిగానున్న అన్న ములను; వ్యాయామ=చ్యా 

యామము; ఉద్య ర్హనడనలుగు పెట్టుట; అభ్యం గ అభ్యంగము; "స్వదా చెమట 

వట్రించుట, భూమాపెగవేయుట; అంజనా కాటుక; ఆతపాస్ ఎండలను; 

శాచ బిధెడాశాచవిధి యందు: సుఖోదకంచసుఖమునిచ్చు స్ు; భూమిగర్భ 

గృహాణిచ భూగర్భ గృహములు; సాంగార యానాం -చకుంపటితో కూడిన; 

కుథ కంబళ నంస్క్భృతాండాపరుపు, కంబళములతో- సంస్కుూరింపబడిన; 

శంయయ్య్యం- శయ్యను; భ జేత్ =సేవింవ వలయును; కుంకుషేన=ా కుంకుమ 

పువ్వుతో; అనులిపాం గః హపూయబడిన శరిరముకల వాడు; అథవా వ లేక; గురుణా 

=దట్టమెన; అగరుణా = అగరు చెతకాని; అనులిప్తాంగః = పూయబడిన 'దేవాము 

కలవాడై : లఘూ ప్టః కొద్ది పెడిగల వస్తా ందులచె; _పావృతః కప్పబడిన 

వాడ; కాలే = నకాలము నందు; ధూమాదివాసితః=ాపొగ మొదలగు వాటిచే 

సుగంధ శరీరము కలవాడై; పీనాంగ--నిలః-పన వ పుష్టి చెందిన; అంగనా 

డా స్త్రీలయొక్క; అంగ అవయవములయొక్క; సంనంగ =నం బంధముచేత; 
నివారిత పో గొట్టబడిన: హిమానిలః చల్లని గాలిని గలవాడై; న్వప్యాత = 

నిదురించవలయును. 

తాత్సర్భంయు ; అందువలన కీతకాలము నందు తీపి, వులుపు, ఉప్ప 
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వైన రసములను, ఘృతాదులశేత సంనస్కరింపబడిన వాటిని భుజింప వలయును. 
బిలమునందు శయనించు జంతువుల యొక్క లేక ఉడుము యొక్క నీటియం 
ముండు జంతువులయొక్ష్మ్ల జల పాయ్మమెన (పాంతము నందుండు జంతువుల 

యొక్క గోరువంక మొదలగు ఉప్పు పర్య (వధానములైన వతి వే 
షముల యొక్క మాంనము నద్యొహృూతములై న గాడీ, వరి పిండితో చేసిన 
మద్యములను ఉపయో గింప వలయును. పాము తఏషకారములు, చెరకు, వన, 

తైలము, వేడిగానున్న అన్నములను భుజించ వలయును. వ్యాయామము ఉవ్వ 
ర నము అభ్యంగాదుల నాచరించ వలయును, శిచవిధియందు సుఖముగా 

నుండు నీకునువరయోగింవ వలెను. భూగర్భ  గృహాములుకు, కుంవటితో 
కూడిన, పుపు కంబళముతో సంస్య్టారింపబడిన శయ్యను సెవించవలయును, 

మరియు కుంకుమపువ్యు లేక అగరుతో శరీరమునకు లేవనము చెసికొనినవాడై. 
కొద్ది వేడిమిగల వస్త్రముల కప్పబ నవా డై సకాలము నందు సుగంధ|దవ్య 

ముంచే ధూపము వెసికొని పుష్ట చెందిన (మ్రల అవయవముల యొక్క సంబం 

ధము చేత పోగొట్టబడిన చల్లని గాలిగలవాడై. నిదురించవలె ఏ, న 

కలిలోఖి : శీతకాలము నందు స్ని గ్రమెన మధురాది రసములను సేవించ 
వలయును. ఎందుకనగా (పకోపించిన వాతము శమించగలదు.  కుథమనగా 

పత్తి తితో నింవబదినదని యర్షము. బలసిన శరీరముతో కూడిన సుందరాంగి 

యొక. శరీర సంబంధముచేత తఉతలగింవబడిన చల్లని వాయువులు గలవాడని 

అర్హము. 

మూ॥ శిశిర శీశమధికం మేఘ మారుత వర్గజమ్ | 

రౌక్యుం చా దానజం తస్మాత్ కార్యః పురోధికం విధిః 

(వతివదార్థము : _ శిశిరెాశిశిర బుతువునందు; మేఘమారుత వర్ష 
బం మేఘములో చేత, నాయువులచేత, వర్షముచెత కలిగిన; శీతం చెచలి; అధి 

=ఎక్కు_వగా నుండును; ఆచానజండాఆచాన-కా లము వలన కలిగిన, కౌక్షం 

చడారూక్షమును కలుగును; తస్తా్టాత్ =ఆ కారణము వలన; పూర్వః= వెనుక 
చెప్పిన హామంత బుశువునందలి; _ విధి౭డావిధియే; _అధికం=ావఎక్కువగా; 
కార్యం = చేయదగినది. 

తాల్ఫ్ర్మ్య్లయు : * శిలిరబుతువునందు సుభుములు మారుతములు "వర్ష 

ములు వీటిచేత కలిగిన * ఎ౯_త్యమధికముగ నుండుము. ఆదానకాలమగుట వలన 
రూకుగుణముకూడ ఉండును. చె కారణము వలన (అనగా కికిరమందు ఆదాన 

తత్వము కన్న పినర్ల తత్వ మెక్కువగుట వలన పామంత ధర్మము లెక్కువగా 
కనబడును) 'హామంతబుతువునందు చెప్పబడినటువంటి విధినే ఎక్కువగా 

వాటించ వలయును. 

కోలిలొథి: శిళిర బుతువునందు పామంత బుతువుయొక్క న్వరూవమ్ను 
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అధిక మగుటచెత హేవముంతబుతువుయొక్క విధయే అధికముగా పాటించ వల 

యును. ఎందుకనగా శిలీర కాలమునందు అంతరాగ్నో బహిర్గతము కాకుండ 

అనగా రోమకూపనులు కిశిరము చలిచే మూయబడియుండుటచె అగ్ని అడ్డగింప 

బడిన కుతీలోస (వజ్వరిల్దును. అదానకాల్టున చగుట వలన రూక్ష గుణము 

కూడ కలుగును. 

మూ॥ వనంతే ద&ిణో వాయు రా తామ కిరణోరవిః॥ 

నవ పవాళత్వక్పృతాః పొదపాః కకుభో2మలాః | 

కింళు కాళోక చూతాది వనరాజి విరాజితాః ॥ 

కోకిలాలికులాలాపకలకోలావాలాకులా: | 

శికిరే సంచితః శ్రేష్మాదిన కృద్ణాభిరీ రితః ॥ 

తదా (పబాధమానో౬గ్నిం రోగాన్ (పకురు తె బహున్ | 

(వతివదార్థ ము: వస సవన నబుతువునందు; వాయుః = వాయువు; దకి ణః 

=దతీణదికు,నుండి [వనరించునది; రవి; = సూర్యుడు, ఆతా మురణః =-సమ గ 

ముగ ఎజ్రటి కిరణములు గలవాడు (అనగా తత్త కిర బుడనియర్జము); పాదపాఃా 

నృవములు;  నవ[ప్రవాళత్వక్స| తాః=నూతనమైన చిగుకు టాకులు చర్మము 

ప(తములుకలిగినవి;కకుభః = దిక్కు లు;ుఅమలాః = నిర్శ్మలములయినవియు; కీంఫురో- 

విరాజిళాః హకించుక చా మోదుగ చెట్టు; అశోక=ాఅశోక వృక్షము; చూతాదిడా 

మామిడి మొదలగు; వనరాజి = వనముల వంకి, చెత, విరాజితాఃవామ్క్కిలి (పకా 

శముల నవియు, కోకిల_.కులా: హకోకిలాకోయిల, అరీకుల -- తు మ్ముదల సమూ 

హూముయొక్ష్య; ఆలాపాగానముచేత కలిగిన; కలడామధుర. న్వరము యొక్క: 
కొలాహాల=ఒక్ లాహలముచేత, ఆకులాః = వ్యాప్తము లై నట్టి౧. క9ేచాశికిర 
బుతువునందు; నంచితఃహబఒకచోట చేరిన; శేస్థా= కఫము; దిన కృచ్భాభిః= 

నూర్యకిరణముల చేత; ఈరితః= [చు శేపింపబడినదై ; తదాహఅప్పుడు; అగ్నిం=ా 
జాఠరాగ్నిని; (పబాధమానః మిక్కలి బాధించుచున్న దె ; బహూన్ గోగాస్ = 

అనేక రోగములను; [పకురుతెడాకలుగశేయుచున్నది. 

లౌత్త్రుర్భొయు : వసంత కాలమునందు వాయునా దవతీణదిక్కునుండి [పనరిం 

చును. అనగా మలయపర్వతము దతీణ దిక్కు. నందున్నుట్టు (పసిద్దము. ఆ పర్వ 

తము నుండి (వసరించు వాయున మలయ మాససతమని పిలువబడుటయు చల్లగా 

నుండుననుటయు వసంతకాలమున హితమగుటయు లోక (పసిద్దము. నూయ్యుడు 
సమ్మాగముగ ఎఖ్బటి కిరణములు గలవాడగుము, వృవములు కొం[గొత్తి చిగుళ్ళను 
వెయుచు కొతదెన త్వక స్స తములను కూడ కలిగియుండును. దిక్కులు సిర 
లఅముగను మోదుగు, అశోకము, మామిడి మొదలగు వృవజాతుల వరుసలతో 
(పకాశించునవిగను, క్కిల థమరవంక్తు లయొక్క్ల మధుర్యమెన ఆలావముల 

యొక్కా కొలాహలములతే వ్యా ప్పములగును. _ శిశిరమునందు ఒక్కచోట చేరిన 
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శమము స కిరణములశేత | పరేపింవబడినదె అగ్నిని మకిలీ జా చ పత్రము నూర్య ౯ ల (౨ రఐం౦ ద అగ్నిని మిక్కిలి జాధించుచు 

అనెక రోగములను కలిగించును. 

కకిలోఖ : నసంత బుతువును వర్ణించుమున్నాడు. ననంతమునందు 

వాయువు దాతిణాత్యమగుచున్నది. పూర్వము శరము నందు మధుర ఆమ్ల 

లవణాది రసములతో కూడిన ఆహారము వలన స్నిగ్గభోజనము వలన నంచితమైన 

శ్లేష్మము మిక్కిలి చల్లదనము. చేత గడ్డకట్టుకొని పోవుటవలన |పకోపించ లేదు. 
ap ౧౧ వ ఈ రు 

ఇప్పుడు సూర్యు కిరరాములచఇత ఆక ఫము (దప స్వరూవమగుటవలన కరిగింవబడి 

వివరిత స్వభావముగల అగ్నికి చాధను కలిగించుగు. ఆ జాధచేత అనేక రోగము 

లుద్భపిం దును. గాలడగు6 ॥ IMS BO 

మూ అతో౭స్మిం _సీళ్ల వమన ధూమగ ండూష నావనమ్॥ 

వ్యాయా మా ద్యర్శన కూద యవ గోదూమ జాంగలాన్ | 

నీవేత నుహృదుద్యాన యువతీశ్చమనోరమాః ॥ ద్ర[5 -5 ౨| 
స్నాతః స్వలంకృతః (నగ్వీ చందనాగరురూషీతః "VAG 

విచి(తామ(్ర విన్యస్తాన్ సవాశారోత్సలాంకితాన్ | 

నిగచాంశ్చా౬సవారిష్ట శీథు మార్టీకమాధవాన్ [క = 15 
కొపిథితం ముస కుగ్ణారంబు సా రాంభ; శా దవారీవా! 

॥ గురుకీతదివాన్వప్ను స్నిగ్బామమధురాం _స్వ్వజేత్ | 

(వతివదార్థము :-  అతఃచఅందువలన్వ అస్మిన్ ఈ వసంత బుతువు 
నందు; తీక్ష...నావనమ చ తీక్ల్షవమన;శతీక్షమైన వాంతి; తీక్లధూమఃడాతీ క్ల 
మైనపొగ్య లిక్షగండూపషతీక్షమైన పుక్కిలి పట్టుట; తీక్షనాననమ్ డతీక్షమైన 

సస్యములను; వ్యాయామ. . .జాంగలాన్ = వ్యాయామవచ్యాయామము; ఉద్వ 
_రృనవానలుగు పెట్టుట; తి దడా; యవైయనలు; గోధూమైైగోధుమలు; 

జాంగలాన్ డాజాంగల దేశమునందలి జంతువులయుొుక ్క, మాంసములను: చెవేత=ై 

సేవింప వలయును; నుహ్ఫృద్ ౬-మనోరమాః = మన్ రమాః =మనస్సునకింతెన; 
సుహృత్ =స్నెహితులు ఉద్యాన ఉద్యానవనము; యువలతళ్చ =నుందరాంగు 
లను కూడ; సేవేత = నేవింపవలయును; స్నాతఃవహస్నానము చెసినవాడై ; సలం 

కృతః హ అలంకరించుకున్న వాడై ; స్వ|గి= మాలు ధరించినవాడై ;చందనాగరు 

రూషితః= చందనము, అగరు పిటిచెత సూయబడినవా జై; విచి| తాహుతపిన్య 

సాస్ హవిచి తమైన కంచుపా తల యందుంచబడిన, నహకారోత్పలాంకితాన్ = 

మామిడిపూలు నల్ల కలువలతో కూడిన; నిగచాన =దేళకాలాదులచేత దూపిత 

ములు కాని; ఆనవ. ..మాధవాన్ హఅనవైాఆసనవములు: అరిష్ట = అరిష్టములు! 

ీధు=ాచెబకు కల్లు; మార్త్వీక = _దాకుకల్లు; మాధవాన్ డకల్లులను: "సవేతాా 

సెవింవ వలయును; కథితం =-మర్ష గాచిన; ము_స్తశుణ్ణ్యంబు = తుంగము స్టేలు; 

శుంఠినీరు; సారాంభః౩3ఆననము ఖదిరము చందనాదుల యొక్క సారముచెత 

లా 
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సంస్కరింవబడిన నీరు; త దవారివావా శేనె కలనిన నీరుగాని; సేపతవా సేవింప 

వలెను; గురున్త. ,.మధురాన్ హగుకు =బలమై నదియు; నీతా చల్ల నె నదియు: 

దివాప్వన్న =ాపగటినిద; స్నిగ్గవస్టి గ్రమైనది: ఆమ్షవవుల్లనిది; పుధురాన్ = 

తీపియెన వాటిని: త్య ఇత్ డానదలనలెను. 

తొత్న్రార్యూము : ఈ వసంతబుతువు నందు తత్షములె న వమనధూమ 

గండూష నావనములను ధరింపవలయును. వ్యాయామము, ఉద్వ రృనము, తెనె, 
యవలు, గోధువులు, జాంగల మాంనములను సవింపవలయును, "స్నేహితులు 

నోహరములై న ఉద్యానములను నుందరాంగులను కూడ 'సేవింపవలయును. 

స్నానము చేసి చకుగా అలంకరించుకొని మాలను థరించి చందనాదుల చేత 

అను లిప్పుడై. విచితములగు కోంచుపా[తముల యందుంచ బడినవియు మామిడి 

పువ్వు నల్ల కలువలతో కూడిన దేళశకాలములచే దూషింపబడనటు వంటి. ఆసన 

ములు అరష్ట్రములు చెఅకు _దొతల క ల్పులను "సవింప వలయును. చక్కగా "కాయ 

బడిన తుంగమున్నెలు శొంఠి కలిసిన నీకు ఆసవము ఖదిరము చందనము పటి 

మొక్కు సారము శ్లత నంన్కురింవబవిన నీకు గాని సపీంవ నలయును. గురు 

గుణము శీతవీర్ణము గలిగిన దానిని పగటిని దను. స్నిగ్గనమైన ఆమ్ల మధురమైన 

పదార్ధ ములను విడిచి వెట్టనలయును, 

కలిలోఖి : ఆకారణము నలన కఫము నణవుట కొరకు తీ క్లవమనాదులను 

చేదింపవలయును. నిగచాన్ అనగా చెళకాలాద్యనువ హతములని యర్థము, 

సారాంభః అనగా వగినవెట్టు, చం|డచెట్టు, చందనము విటియొక్క సారము 

చేత సంన్కరింపబడన సము అని అర్థము. 

మూ॥ (గీమ్మేఒతసీ పుష్పనిభ స్తీ జూ ంకుర్జావదీ పితా: |] 

దిశోజ్వల న్నీ భూమిశళ్చ మారుతోనైర్భశః సుఖః ॥ 

పవనాతప సం న్వేదై రన వోజ్వరితా ఇవ।! 

తాపొంర్తి తుంగ మాతంగ మహిఇః కలుషీక్ళతా: | 

దివాకర కరాంగార్ నికరక్ష్షపితాంభన:ః॥ 

(పవృద్ద రోధ సోనద్యః ఛాయా హీనా మహీరువోః। 

నిశీర్ల బీర్ల పర్జాళ్ళ శుష్క వల్కలశతాంకి తాః 

ఆద లే జగత స్తేజ నదా౬ఒదితోో భృళం యత 8 

వ్యాయామాతప కట్వమ్లు లవణొప్టం త్యజేదత ః॥ 

మద్యం న సేవ్యం స్వల్చ్పం వా సేవ్యం సుబహు వారివా॥ 

అన్య థాళోక _తెథిల్య చావా మోవోన్ కరోతి తక్ ॥ 

నవ మృద్భాజనస్థాని వ్యాద్యాని నుర భీణిచ। 

పానకాని సనుర్భాని సిశాణ్యాని హిమానిచ॥ 

స్వాదు ఫీత్రం (శవం చాన్నం౦ జాంగ లాన్మృగ కుకీ [38 | 
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శాలిక్నీర ఘృత(దావా నాళిశేరా.బు శర్క రాః॥ 

తాలవృన్తానిలాన్ హోరాన్ _సజః సకమలోత్సలాః। 

తన్వీ మృణాళ వలయాః ౯” సాళ్చందన రూషిత్రా౭ః॥ 

సరాంసి వాపీ? నరితః కాననాని హిమానిచ! 

సురఖీణి నిపేవేశ వాసాంసి సులఅఘూనిచ।॥ 

నిష్పత ద్యన్ని సలిలే స్వపా్యాద్దారా గృ వాదివా! 

రా(తౌచా౬ కాశతల కే నుగస్టి కుసుమా సృ తళ। 

కర్పూర చంద నార్హంగో విరశఖానంగ సంగమః। 

(వలివదార్థము ; UE యై =| గీవమ్మబుతు వునందు ; తీ జ్లాంశుః వెడి క్రిర్ర 

ణములుగల సూర్యుడు: అతసీ పుష్పనిభ=నల్లయగి ఇ పుష్పమువలె కాంతి 

గలవాడు; దిశఃచదిక్కులు; భూమిళ్చ = భూమియందును; "డావద్పిళతాః = కాను 

చిచ్చుచేత [ప్రకాశింప బడినవై ; జ్వలన్ని =(పకాశించు చున్నవి; నై రృతిః నిరు 
రుతిదిక్కునుండి వచ్చు; సుఖః=ాసుఖమెన; వాయుత8=-వాయువు; పననాతవ. 

సం స్వేరై ౩డగాలి,ఎండ,చెమటలచెేత; జ_న్నవః =జంతువులు[ నూనవులు); జ్వరితా 

ఇవహజ్వరితులవ ల; భవని = ఉన్నారు, తపార ర _సకృతాః=తవార్త -ఊనంతావము 

చేత బాధింపబడిన: తుంగమాతంగ ఎత్తైన వనుగులచత; మహి_మైః=దున్న 

పోతుల చేత; కలుషీకృళాః =కలుపితముగాచేయబడిన; దివాకర-అంభసః హదిచవా 

కర = సూర్యునియొక్క;కర =కిరణములు; అంగార హానిషృ్రులయొక్క, నికర 

సమూహముచేత; వపితచై మలినములుగ చేయబడిన: అంభసః = ఉదకములుగల; 

నద్యః = నదులు; (పవృద్దరోధసనః = సెరిగినట్టుగ కలవి: వశీర్ణ జీర్ణ 

పర్ణా= రాలిన ఎండిన ఆకులు గలపియు; శుష్క_వల్క_లతాంకితాః=ై ఎండిన బెరడు 

గల తీ గెలతో కూడినవియునె న; మహిరుహాః =వృతములు; ఛాయా హినాళ్చ = 
నీడ లేనివిగా; భవంతి =ఆగుచున్నవి: యతః=౭=పకార ణమువలన; ఆదిత్యః 
సూర్యుడు; భృశం మిక్కిలి జగతః మ్మాపపంచము. నుండి; అజ లేజస్సును; 
ఆద అఇాలీసుకొనుచున్నా డో; అతః చఊఅందువలన; వ్యాయా మ-ణప్టం= 

వ్యాయామ — వ్యాయామము; ఆతప =ై ఎండ; క టుఆన్హులవణ హై 

కారము పులుపు ఉప్పు; ఉప్ప్టండా వెడిమిని, త్య ఇత్ డావదలవలయును: మధ్యం = 

కల్లు; నసివ్యం  సేవింపదగదు; సుబాహువారిణా = ఎక్కువనీటితో, సల్సం= 

కొద్దిపాటేమదరము; సవ్యంవాడా నపింపవచ్చును; అన్య థ "* =అట్టు'కాని యెడల; 

తత్ =అమద్యము: శోఫ శ థిల్యదాహ మోహాన్ =వాపు, _ శిథిలత్వము, మంట: 

మోహము వీటిని; కరోతిాచేయును; నవమృ్మ చ్య్భాజనస్టాని = కొ త్తకుండలొ 

నున్న; హృాద్యాని=ఊమనోహరములై న; నురఖీనిచడానువానన గలవియునై న; 
సమన్గాని=అంబలితో కూడిన; పానకాని=పానకములు; సితాధ్యాని =ఎక్కువ 

చక్కెర కలసిన;సొమానిచడామంచుగడ్డలును;స్వాదు రు చికర మెన ; శీతం చల్ల 

నైన; _దవం -|(దవముగానున్న; అన్నం చా అన్నమును; జాంగలాన్ =జాంగల 
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డెశము నందుగల; ముగ పణ ణ8=మృ గనులు పతులసు; శాలిడాఎ| రరాజనాల 

బియ్యము; ఊ&ర=ైాపాలు; ఘృత = సెయ్యి; (దాతా దాతు; నారికెళాంబు = 

కొబ్బిరనీరు, _ శర్క-రాః=శర్శ్కరలు; తాళవృంతానిలాన్ డావిసనక|రల మూల 
ముగ వచ్చువాయువులను; హోరాన =హోారములను; [సజః కమలములతోను 

కలువ పువ్వులతోను కూడి మాలలను; తన్వీః నన్న నై న; మృణాళ 

వలయా 8 హతామరకాడల చెతనైన కడియములు; చందనరూషితాః= 

చందనముచేత పూయబడిన; కాంతా౭కా స్త్రీలు; సరాంసి=ా సరస్సులు, వాపీః=ా 

దిగుడుజావులు; సరితఃహానదులు; హిమానిడాచల్లనై న; కాననానివాఉద్య్యాన 

వనములు, నురథ్రీణి=- సువాసనలుగల; నులఘూని = మిక్కిలి తలిక యెన; 

వాసాంసిచడావ స్త్రములును; నిషేవేతడాసేవించవలయును; నిష్పతద్య, న్తనలి లా 
పడుచున్న యంత సేరితములై న నీళ్ళుగల; ధారాగ్భహాడనీటిథారతో కూడిన 
గృహమునందు; దివాడావగలు; స్వప్యార్ =నిదురించవలెను; 'రా_ళచార్యాతి 
యందును; _ ఆకాళతలకైఊఅఆవరణ రహితమెన గృ హోపరిభాగమునందు; 

సుగంధి కుసుమా_సృృతడనువాననగల పుష్నుములచెత. పరచబడిన శయనము 

నందు; కర్పూర  చందనారాగంగ౭=వచ్చ కర్పూరము చందనము వీటిచెత 
తడిసిన శరీరము గలవాడై ; _ విరళానంగసంగమాఃడాస్యల్నమెన రతకిగలజాడై ; 
న్వప్యాత్ డానిదురిం చవ లెను, 

తాత్ఫ్ర్భంము ; (గవగ్రబుతువునందు నల్లయగి నె పుష్ప శకాంతిగలవాడై. 

సూర్యుడు వేడి కిరణములతో | పకాశీంచును. దిక్కులు ఖభూవి కారుచచ్చు 

చెత (పకాశించును. దకిణపళ్చిమ దిక్కుల మధ్యనున్న నై్వైనుతి దిక్కునుండి 
వచ్చు సుఖమెన వాయువు గలిగి యుండును.గాలి ఎండ చెమటలచేత మానవులు 
జ్వరితుల వలె ఉందురు. ఎండవేడిమికి తావము చెందిన ఎత్తెన పనుగుల చేత, 

దున్న పోతుల వేత కలుపితములుగా చేయబడదీన సనూమయ్యున్ కిరణములవల తిశ్ష ము 

_లెన నిషులయొక్క్య సమూహముచెత మలినముగ చేయబడిన జలములుగలనదులు 
గట్లు పెరిగినట్టు గలవిగా నుండును. ఎండిరాలిన ఆకులు, ఎండిన బెరడుతో 

కూడిన తీగలు గల వృక్షములు నీడలేని వగుచున్నవి. వకారణముచేతననగా 
సూర్యుడు _పవంచమునుండి తజస్సును (రసాదిధాతువుల యొక్క న్నహ భాగ 

మును.) ఏషకొనుచీన్నా డో అనునట్టు అందువలన వ్యాయా మమును చెయుట, 

' ఎండను సేవించుట, కారము, ఉప్పు, పులుపు రసములతో కూడిన పదార్దముల 

"నీవను, వేడిగానుండు పదార్థములను వదలిపెట్టవలయును.కల్లు (కాగరాదు. ఒక వేళ 
అభ్యాసము గలవారు సేవించ వలయునన్న ఎక్కువ నీరు చేర్చిన. కొద్దిపాటి 

మద్యమును |తాగవలెను. అట్లు చైయనియొుడల వాపు శరీరమునందు మంట, 

మోవాము కలిగించును. కొ త్తకుండలో నుంచిన మనోహరములై న సువాసనలతో 
కూడిన పానకములను, ఎకువ చక్కెర కలసిన మంచుగడ్డ లను రుచిగల, చల్ల 
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— నైన (దవపాయముగసున్న అన్నమును జాంగలదెశమునందుగల మృగములను 
పతులను, ఎక్లురాజనాల బియ్యమును; పాలను, సతిని, దాతను, కొ బ్బెరి సిరును, 

శర్మరను తినవలెను. విసన కజ్రల మూలముగా వచ్చు వాయువులను సేవించ 
వలయును. పహోరములము కమలములతోను, క లువపువ్వులత్ ను కూడిన మొలలను 

సన్ననై న తామర కాడలచేత చేసిన కడియములను ధరించవలను. చందనము 

చెత పూయబడిన స్ర్రులు, నరనస్సులు. దిగుడుబ్రావులు, నదులు, చల్తగానుండు 

దాానవనములు, నువాసనలుగల మిక్కిలి తలిక్ణయెన వస్త్రములను ధరించ 
లను. వడుచున్న యంత పురితములై న నీళ్ళుగల, _ నీటిధారలతోో కూడిన 

గృహమునందు పగలు నిదురించవలెను. ఆవరణములేని గృ హోేవరిభా గమునందు 

సువాసన గలపుష్పములచెత పరుచబడిన శయనమునందు పచ్చకర్నూరము చంద 

నమువీటిచతతడిసిన శరీరముగలవాడై. మరియు స్వల్పమైన రతి నుఖముగలవాడై. 
రా|క్రియందు నిదురించవలెను, 

PA కా 

కళలిలోఖు: గవ అను పదముచత (గమృబుతు పురెమొక స్వరూపలవణ 

మును చూ పెట్టుచున్నాడు. తెక్ల కిరణాములుగల సూర్యుడు (గిమ్మము నందు 

చుట్టూ నల్లని రంగు గలవాదువఅ నుండును. తెజశ్ళ బ్దమునకు శు కము అంతము 

నందుగల రసాది నప్తభాతువుల యొక్క స్నెహమని యర్హవు* నూరక్యుడు 
మిక్కిలి |ప్రచండముగా నున్నందున వ్యాయామాదులను విడిచి పెట్టవలయును. 

మన్ధః అనగా ఎక్కువ నీటితో కూడిన వరిపిండి మొదలగునవి. అస్టాత్ అంబలి. 
యని అర్హము,. తాళవృంతమనగా పిసనక్మరయని అర్థము. ఆకాశతలక మనగా 

ఆవరణరహి తమైన గృహోపరిభాగమని యర్థము. 

మూ॥ వర్ణాను వారుణోవాయుః నర్వసన్య సముద్గమః॥ 

బిన్నేం[దనీల నీలాభవృంద మం౦దానిలం నభ ః। 

దీర్టైకానవ వాశ్యమఘ మగ్నసోవాన పంక యః॥ 

వారిధారా భృశాభఘాత వికాసిత సరొీరుహోః। 

సరితః సాగరా కారాభూర వ్యక్కజలస్థలా॥ 

మన స్తనిత జీమూత శిఖదరుర నాదితా। 

ఇం|దకోప ధనుఃఖణ్ణ విద్యుదుద్యోత దీపితా ॥ 

పరితః శ్యామల తృణాసిలీన్టకుట జోజ్వలా। 

తదా౬ఒదానవలే దేహా మసె౬గ్నా బాధ తేవునః॥ 

వృష్టభూ బాష్పతోయామ్లపాశే దు ష్టశ్చలాదిభిః। 

వసి కర్మని మే వేత కతనంళోథన |క్రమ్మ॥ 

వురాణశాలి గోధూమ యవాన్ యూషర ని కృ తై 8| 

నిగదం మది రారిష్ట మొాద్ద్వకం స్వల్చునుంబు వా॥ 

దివ్యం కథిత కూపోజ్టం చౌండం సారసమేవవా! 
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వృష్టి వాశాకు లేత్వహ్న భోజనం -"కేదచవాత జిత్ ॥ 
ల 

లా 

పరిశువ్యూ౦ లఘుస్ని గ్గముష్టామ్ల లవణం భ జీత్ | 

(పాయో౬న్నపానం సకా[రం సంస్కృతంచ ఘనోద యే.॥ 

ఆనరీ సృవ భూ బాప్పశీక మారుత శీకరమ్! 

సొగ్నియానం చభవనం నిర్ణంళమళకో న్టురము॥ 

(ప్రఘర్లో ద్టర్శన సానభూమ గచ్దాగరు (పియ్య | 

యాయాత్ కరేణు నుఖ్యాభిళ్చి|త ప్రగ్వస్తషథూషితః॥ 

నదీజలోదమలశ్దావాః స్యప్నాతి|ధ్రవ మెథునమ్! 

తుషారపాద చరణ వా్థయా మార్భ-క రాన్ త్య ఉత్ | 

(్రతివదార్భయు : వరాసు=వర్హ్షాకాలమునందు; వాగుణః = పశ్చిమ 

దెళ్కునుండే (పసరించునది; వాయుః,చవాయువు; సర సస్య సముద్గ మః _అస్ని 

విధముల న వెరు "మొల కెత్తుః (జరుగును); నభ;=-ఆకాశము; భిన్న -అవిలం = 

భిన్నేం|దనిల=ా పగిలిన ఇం[దసిలమణివలె; సీలానల్లనై న; అ | భవృందచ మెఘ 

గమూహాములచేత; మందావిలంచకొదిగా వార ప్తమెనది; . దెర్జి కాః=దిగుడు 

బావులు; నవ--పం కయా=ానవడానూతనమన; వారిడానీటియొక్క; ఓఘడా 

సమూహామునందు; మగ్న వా మునిగిన: సోపానపం క్తయః = మెట్ల 

వమునలుగలపి; దారి_నరోరుహోః వారిధారా = సిటిధారలయొక్కా; భృ ళా 

ఘాత ౫ మిక్కిలి తాకిడి చెత;  వికాసిత = వికసింపచేయబడిన; నరో 

దువిః = కమలములుగలపిగా నుండును; సరితః = నదులు; సాగరా 

కారః= నము దమువల ఆకారము గలవగును, ఘూః =ఖాూామి; అవ్య కృజలస్థలా 

జలము స్థలము వ్య కృముకాణది (ఆనగా అంతట నీటితో నిండియుం డునది) 

మన్ష -నాదితా=ామ స్ట మధ్యస్థాయిల్ ; స్పనితకాశవ్రించుచున్న; జఉమూతవ 

మేఘములు; శిఖ= నెమళ్ళు; దర్దుర=కన్పృలు ఏటి చేత; నాదితా చప్పుడు 

గలదిగా చేయబడునడియు, ఇందగో ప-దీపితా =ఇం[దగోప= ఇం_దగోప 

పుకుగులయొక-;ధనుఃఖండ = ఇ :|దధనుస్సుయొక ్మై; విద్యుత్ = మెరుపు యొక 

ఉదోత=కాంతిచేత; దీపితా=ా|పకా శము కలదియు; వరితఃడానాలుగువై పు; 

శాస్టమల తృణా వచ్చని గడ్డి గలదియు; ఇిలీన్టం కుటజోజ్వలా = అరటిపు స్వ; 

కొడిశపాలపువ్వులచేత; ఉజ్జవ్రలా (ప్రకాశించు నదియు అగును; తదా వఅవుడు; 

ఆచానబలే=ఆదాన కాలస్వభావమువల్ల బలహీనమైన; చెహేడాళశరిరమునందు; 

అగౌా =జాశఠరాగ్ని; మనేనతిజాసన్నగిల్రినదగుచుండగా (మందమైన దగు 
6 [ఠి 

ఎ 

చుండగా); వృష్టి-దలః వృష్టి వర్ష ము; భూబాప్పడభూమినుండివచ్చు ఆవిరి; 

తోయడాకొ త్తనీరు, అమ్సపాక డాఅవ్హుపాకముచెతను: దు ప్రైః =దూపషింపబడిన; 
ఓం 
ర్త 

చలాదిఖిః =వాతాదిమూడుదోవములవేత; పునఃహమరల;: బాధితవబాధింప 

బడినదగుచుండగా; కృత సంకోదనతమః=చేయబడిన వమన విరెచన రూవమెన 
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శోధనము కలవాడై; వ స్పికర్శ హన స్తీ కార్యము; నిది వేత=ై సవించవలయును; 

పురాణ-యవాన్ =సురాణశాలి=పాత రాజనాల బియ్యము; గోదుమువ౫గి గోధు 

మలు; యవాన్ హయవలును; క్భతై క=చెయబడిన స్నహము శుంది మొదలగు 

వాటి చేత కూడిన; యూవషర స క=యూషరనములతో; నిగదంచచదోవరహిత 

మైన; మదిరారిపు మార్తీ కమ్ = మద్యము, అరిష్టము, తెనెనుగాని; న్వల్బం 

అంబువా మై కొద జలముగాని; దివ్యం = ఆకాశోకదకముగాని; క్టథిత 

కూపో శ్ఞం కాచిన బావిసీగుగాని; చౌండండావర్యతము నందలి రాతిపల్ల ములలో 

నుండు “సికుగాని; సారసమేవవా = కొలను సీరుగాని; నిపేవేత = "| తాగవల 

యును; వృష్టి వాతాకులే = వర్షము, గాలి, పీటిచేత ఎక్కువగా నున్న; 

అహ్నా =పగటియందు; క్రేదవాతజిత్ =కఫమును వాతమును జయించునట్ట; 

పరిళుష్కం = ఎండిన; లఘు=శలిక యెన: స్పీగ్దం = స్నృహాయు క్ష క్షమెన; 

ఉప్పామ్హు లవణము చై = వేడియెన ఫులుపు ఉప్పుతో కూడిన; భోజనండాభో జనమును; 

భవేక్ -సేవించవలయును; (పాయః=ాతరచుగా; ఘనోదయే=ా వర్తాకాల 

|పారంభమున; అన న్నపానం =అన్న పానము; స జే. దం తేనెతో కూడిన చెయు; 

సంస్క్రృతంచ = కాలయోగ్య (ద్రవ్యములతో సంస్క రింపబడినదియు; భ జేత్ = 

చేవింపవలయును; అనరీ-లీకరమ్ డా - అసరీసృవ = — (బాకుడు క్రిమికిటకాదులు 

'లేనిదియు; భూ బాష భూమి అవిరి లెనిదియు; శీత మారుత=చల్ల రి గాల 

లేనిదియు; శీకరమ్ వైతుంపురులు 'లీనిదియు; సాగ్నియానమ్ మానీప్పు కుంపటితో 

కూడినదియు; నిర్షంశ మశకోన్దురమ్ ఈగలు దోమలు ఎలుకలు లేనటువంటి; 

భవనంవచాఇంటిని;  భజేత్ హపొందవలయయు; (పఘర్ష -పియః =(పఘర్హ = 

ఓవధులచే బాగుగా మర్చించుట; ఉద్వ _రృనహ౭నలుగు పెట్టుకొనుట; స్నా నడా 

స్నానము; ధూమగంధకాసుగంధ|[ దవ్యములచిత వచ్చు పొగయందు; గరు 

(ప్రియః =అగరునందు (పియమైనవాడు; చిితస్వగ్వ స్త భూషిత: = చిితములై న 

వస్త్రములు పిటిచేత; భూపిత8హఅలంకరింపబడినవాడై ; క రేణుముఖ్యభిః = 

ఆడ ఏనుగు ముధదలగు ముఖ్యమై మెన వాహానములచేత; మయాయాత్ వయనించ 

వలెను: నది మెధునమ్-నదీజల=ానదియొక నీకు; ఉదమన్ల నీటిలో గొలించి 

"నేతితో భర్హనము చెసిన పిండి; అహ స్వప్న =ాపగటిని ద; అతి దవా మిక్కిలి 

పలుచనెన పదార్థములు; మెథునమ్ =సంభోగమును; తుపార__క రాన్ - 

తుపూారైమంచును; పాదచరణాపాదములను తికుగుటను; వ్యాయామ వా 

వ్య్యాయామమును; త్య జిత్ 2వదలవలయును 

తాత్సర్భోయు : వర్త బుతువునందు వాయువు పళ్చిమదిక్కునుండి పీచును. 
సమన్నమెన -వెర్సు మొలశెత్తును. పగిలిన ఇం[దనీలమణివలె నల్లనై న మెఘ 

సమూహము చేశ ఆకాశము వ్యాప్త మెయుండును, దిగుడు బావులు పూర్ణమై న 

నీటిలో మునిగిన సోపానములు కలిగి ఉండును. మరియు నీటి అలల తాకిడి చేత 

వికసింప చేయబడిన కమలములు గలిగినవిగ నుండుము. నదులు సము దమువలె 
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గం సరముగ నుండును. భూమి అంతట నీటితో నిండి మధ్యమ స్థాయిలొ శబ్దము 

చేయుచున్న మేఘములు, నెమళ్ళు ,కప్పలచెత శబ్రముచేయబడినదియు, ఇం దగొప 

క్రురుగులు ఇం| దధసుస్సు, మెరుపు ఏీటియొక్కు కాంతితో (పకాశము గలదియు, 

సాలుగువె పుల వచ్చనిగడ్డగ లదియు,అరటిపు వ్యు,కొడిశ పాలపువ్వులచేత మిక్కి-లి 

(వకాశంచునదియు అగుపు.అపుడు ఆదానకాల స్వభావమువలనబల వానమై న శ్రి 

రము నందు జాఠరాగిన్నై మందగొంచనది, వర్ష ములు, భూపినుండ వచ్చు 

ఆవిరి, కొత నీరు, భుజించిన ఆహారము అమ్హవిపాకము చెందుట చేతను వాత 

పిత్త శేవరేములు దూషింపబడినవై మరల అగ్నిజాధింపబడిన దగుచుండగా 

(పతిపుముషుడు వమన విరేచన రూపమైన శోధనముల చేత శుద్దుడె వస్తికర్యను 

సేవించవలయుగు. పాత బియ్యము, ధుమలు,యవలు ఈధాన్యములను స్నెహము, 

శుంఠి మొదలగుదీవన (ద్రవ్యములచేత నంస్క రింపబడిన యా వరనములతోను, దోవ 

రహితమై న మద్యము అరిష్టము "తేన మొదలగు వాటినిగాని కొద్దిజలముగాని 

ఆకాశోదకముగాని, కాచిన బావినిరుగాని, వర్వతములందలి రాతి పల్ల ములలో 

నిలిచిన నీరుగాని, కొలను నీరుగాని, [తాగవలెను. ఎక్కువగా వరము గాలి 

ఉన్న. పగటి పళయందు కఫమును వాతమును జయించునట్టి, ఎండిన, తలిక యెన 

స్నేహముతో కూడిన, వేడియెన,పులుపు ఉప్పుతో కూడిన భోజనమును భుజించ 

వలయుకు. తరచుగా వర్షాశాలము నందు తెనెతోికూడిన, కాలయోగ ద్రవ్య 

ములతో సంస్క రించిన అన్న పానములను తీసికొనవలయును. భూమిమీద సంచ 

రించు కిమికీటకాదులు లేని, భూమిఆవిరిలేని (చెమ్మ లేని), చల్లటి గాలిలేని, 

నిప్పుల కుంపటితో కూడిన, ఈగలు, దోమలు, ఎలుకలు లేనటువంటి భవనము 

నందు నివసించవలయును, 

ఓమధులచే శరీరమును మర్షించుట, నలుగు పెట్టుట, స్నానము, నుగంధ 

_దవ్యములై న అగరుభూపములు, చి|తములై న మాలలు, చిత్రము లై న వస్త్ర 

ముల చేత అలంకరింపబడిన వాడై అడ ఏనుగు మొదలగు ముఖ్యములై న వాహ 

నములతో వయనించవలను. నీటిలో కలిపి నేతితో వేయించిన పిండిని, వగటి 

నిద్రను, మిక్కిలి పలుచనై న పచార్లములను, సంభోగమును, మంచును, కాలి 
నడకని, వ్యాయామమును వదలి వెర్టు వలను. 

లోలిలోఖి : వర్ణాసు అను వదముచేత వర్షబుతువుయొక్క_ న్వరూప 
అక్షణాము చెప్పబడు చున్నది. సర్వనన్యములు మొలక లత్తుటకు కారణము పశ్చిమ 

దిక్కునుండి పఏచు వాయువులుగా పరొ_నబడినది, భిన్నం|ద వీల అని చెప్పుట 

వలన ఇం|దనిలమణి మిక్కిలి నల్ల గానుండును, పగిలిన ఇంద నీలమణికి అంత 
నలుపు ఉండదని భావము. పుష్కురిణులు పూర్ణ ములుగా (నిండుగా) నుండును, 
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వర్ష బుతువునందు వట్టినేల కనిపించదు. చేల యంతయు నీటిమయమై ఉండును, 

సిలింధై ౨8 అనగా అరటిపుష్పములని అర్థము చౌండం అనగా పర్వతము నందలి 

రాళ్ళ యందున్న పల్పములలో పుట్టిన నీరని అర్ధము. సరిసృపాః అనగా సర్ప 

ములు లేళ్ళు మొదలగునవి యని అర్థము. 

మూ. శర.వ్యోమ శు[భా[(భ్రం కించి త్పంకాంకితామహీ!। 

[పకాళ కాళ సప్తావ్వాకుముదాశా విశాళినీ॥ 

విశిప్త తీళ్ల కిరణో మేఘాఘ విగమా(దవిః। 

బభ్భవర్థో౭_తివిమలాః|కౌంచ మాలా కులాదిశ౪॥ 

కమలా౭తర స.లీన మీనవాంసాంన ఘట్టనై | 

తరంగ భంగ తుంగాని స గాంసి విమలానిచ॥ 

వన్హాశీతోచి తాంగానాం నవానై వార్కర క్ళిఖిః। 

తవా శాం సంచితం వూర్యం తదాపిత్తం ప్రకుష్యతి॥ 

శ సంతి క వావిః పొనం విశేకో=[స|సుతిఃన దా। 

ధీతం లభఘ్యున్న పానం చ కషాయ స్వాదు తి కక మ్॥ 

శాలి షష్టిక గోధూమ యవ ముద్గాసి తామధు। 

పటో లామలకం దోతాజాంగలం తున్టతాం భృశమ్! 

దివాదివాకర కరె ర్నిశాకర కరర్నిశి। 

స్వ్నన్త వం వ్లోదితం తోయ మగ స్త్యేనా విషీకృతమ్॥ 

నిర్మలం శుచి కాలేన పక్వంపా నేఒ౭మృతోపమమ్। 

హంసౌఘ పతవిజేపభమతీ భమర పంకక్తిషు! 

సుసరోరుహా సేవ్యాసు సర నేషు స్టవేత చ! 

లఘు ళుద్దాంబర (వగ్వీ శీతోశీర వివేప' 8॥ 

సేవేతచబ్ది? కిరణాన్ (పదోషే సౌధ మా|థితః। 

తృప్తి దధ్యాత వజారవసాతైల పురోనిలాన్ । 

తీళ్ల మద్యా దివాన్వష్నతుషారాంశ్చ విపర్ష'యేత్ | 

(వతివదార్భయు : శరధి=శరత్కాలమునందు; వో్యోమహఆకాళము; 
శుభా భమ్ = తెల్లని మేఘములను గలది; మహీ=భూమి; కించిత్ పంకాంకితా = 

కొద్దిపాటి బురదతో కూడినదియు; _పకా-కుముదా = పకాళ = కాంతివంతమైన, 

"కాళ = రెల్టుపుషృము; సపాహ్వా=-పడాకులరటి; రకుముదాైాక్లువలు గలదియు; 

శాలిళాలినీ= వై ర్లుగలదియు నగున ; రవిః=నూర్యుడు; మేఘాఘవిఘమాత్ = 

మేఘవం క్తులుతొలగిపోవుటవలన; _ విజ్నివ్త తీక్షకిరణః=ావెదజల్లబడిన తీత 

కిరణములు కలవాడును; బభ్భవర్ణః =పచ్చనిరంగు గలవాడు అగుచున్నాాడు; 

దిశః దిక్కులు; అతివిమలాః =మిక్కిలీ నిర్మలములై నవియు; _(కెంచమాలా 

కులాః | కించ పకుల వుసలతో వా్టపించినవి అగుచున్నని; సరాంసిడానర 

స్సులు; కమలా-ఘట్టన 8=క మలా నర =క మలముల మధ్యన; సంలీన = దాగిన; 

రి 
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మీన=చేపలయొక్క-; హాంన=హంసలయొక్క ; అంనఘట్ట నై ౩ మూపుయొక్కు 

తాకిడులచేత; తరంగభం గతుంగాని =అలలయొక్క పాచ్చు తగ్గులచేత ఎత్తైన 

వియు; విమలానిచచన్వచ్చమై నవియు అగుచున్నవి; వర్షా శీతోచి తాంగానామ్ = 

వర్తాకాలమునకు శీతాకాలమునకు ఉచితమైన అంగ సంస్కారము కలవారును; 

సహానె వా వెంటనే (శరత్కాలమారంభించిన వెంట నే); అర్కర శ్చిభిః = నూర్య 

కిరణములచేత; తపానామ్=తాపమును చెందిన (జనుల యొక్క); పూర్వం = 

వర్ష బుతువునందు; నం చితమ్ =తనస్థానమున వృద్ధి చెందిన; పిత్తండాపి త్రము; 

తదా = శరత్కాలారంథభము నందు; "ప్రకువ్యశి=ా (పకోపమును 'చెందుచున్నది; 

తిక హవిః పానమ్డాతి క్ష ఘృత పానము; శ స్తమా|ప్రశ_స్హమెనది; సదాడా 

ఎల్లప్పుడు; విశేకఃచావిశేచనము; అససృతిః ర కృ మోవ్షణము; శస్తా=|పళస్త 

మెనవి; కషాయ స్వాదు తిక్షకమ్=ావగరు తీపి చేదు రసములు గల; శీతం 

చల్లనైన; లఘ్వున్న పానం చడాశేలికయగు అన్న పానములు; శ_న్హం=|వళ స్త 

మెనది; శాలి-మధు; _ శాలి=శాలిధాన్యము;  వష్టికడాషష్ట్రీక ధాన్యము; 

గో ధూమడాగోధుమలు; యవవయవలు; ముద్గ= పెసలు; పితా చక్కెర; మధు= 

తేనె; వటో లామలకం= పొట్ల ఉరకలు: దాదా (దాక; జాంగలమ్హజాంగల 

దేశము నందలి మాంసము; తుద్వతాం=ఆకలిగొన్న వారికి; భ్చళం మిక్కిలి; 

శ స్తండా[పశ న్తమైనది: దివాడాపగలు; దివాకర కై 8=నూర్య కిరణముల చేత; 

సన్త ప్తండాతపింప చెయబడినదియు; నిశ రా తియండు; నిశాకర కర ౩=చం|ద 

కిరణములచేత; వ్లోదితం = చల్ల పరుపబడినదియు; అగ స్ట్వెనదాఅగ స్ట్యనతతముతో; 

అవిషీ కృతమ్ విషము లేకుండ చేయబడినదియు; నిర్మలమ్ =మల రహితమైన 

దియు; శుచి =పరిశుద్దమైనదియు; కా లన=శరత్కాలము చేత; వక్వంచపక్వా 

మై నదియు;పానే=(తాగుటయందు; అమృతో పమమ్ = అమృతముతోసమానమైన 

దియునై నతోయంచానీకు; శ న్తం=|వళ_న్నమైనదిి హం సౌమఘపం కిషు=వాంసాఘ 

=వాంసలసముదాయముయొక్కొ ; పక్ష=ా రెక్క లయొక్క-; విశేవడావిసరుట చేత; 

[భమత్ =తిరుగుచున్న;  |భమర వం క్తిషు=తు మెగ్పిద పం క్ర్తులుగల; సునరొ 

మహా సేవ్యాసు=మంచి తామరల చేత సేవింప దగిన; సరసీషు=ాకొలనులందు; 

ప్ప వేత తెప్పల మీద విహారము చేయవలెను; లఘుశుద్దాంబరః= తెలిక యైన 

పరిశుద్దమైన వస్త్రము గలవాడు; [సగ్వీడామాలను ధరించినవాడు; ఫీతోకీరవి లే 

పనః=ాచల్లనై న వట్టివేరు గధముతో లేపనము. చేసికొనినవాడు; (పదో షె 

సాయంకాల వేళయందు; సౌధం=మేడను; ఆ(శితఃడాచెరినవాడై ; చంద 

కిరణాన్ =చం | దకిరణములను: సేవేత సేవించవలెను; తృ వ్రి-పురోనిలాన్ = 

తృ వ్రిహక డుపునిండాభుజించుటను; దధి వాఖఐరుగును; ఆతవ = ఎండను మూర చై 

తారములను; వసాడావనను; తల=తైలమును; పురోనిలాన్ = ఎదురుగా 

వచ్చు వాయువులను; తీళ్ల. ..తుపాూరాంశ్చ = తీక్ష హతీత్సములై న; మద్య = మద్య 
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మును; దివాన్వప్న = పగటిని దను; తుపూరాంశ్చ = మంచును; వర్ష యుత్ = 

విడిచి పెట్టనలయును. 

ల తాత్సర్భం ము : శరతా్కాలమునందు ఆకాశము తెల్లని "మేఘములతో 

నుండును. భూమి కొద్దిపాటి బురదక లీగ్ (పకాశవంతములై న ఇెల్లుపువ్నుములు, 

ఏడాకు లరటి, కలువలు, పైరు కలదై. యుండును. మఘపంక్ష్తులు తొలగి 

పోవుటవలన | పనరించబడిన కీళ్ల కిరణములు గలిగి సూర్యుడు వచ్చని రంగు గల 

వాడగుచున్నా డు. నిరగ్ణిలములై న దిక్కులు _కౌంచపకుల వరుసలతో వ్యాపించి 

యుండును. సరస్సులు కమలముల మధ్య దాగిన చేవలు హంసలయొక్క_ 

మూపుర తాకిడుల చెత ఏర్పడిన అలలతో ఎత్తైనవియు అగుచున్నపి. వర్షా 

కాలమునకు శీతాకాలమునకు తగిన అంగనసంస్కారము కలవారును శరత్కాల 

మారంభమైన వెంటనే సూర్యుకిర ణములచేత తాపమును చెందిన మనుజులకు 

పూర్వము (వర్ష బుతువునందు) స్వస్థానమున వృద్ధిచేందిన పిత్తము శరత్కాలా 

రంభమున |పకోపమును చెందుచున్నది. ఈ బుతువునందు తి కృఘృుత పానము 

యు క్ల్షమెనది. ఎల్లప్పుడు విశేకము రక్త మోక్షణము (పశ స్తము. కపాయ 

స్వాదు తిక్తరనములు చల్ల నెన తెలికయెన అన్నపానములు హితకరములు. 

*ాలిధాన్యము షష్టిక ధాన్యము గోధుమలు యవలు పెసలు చక్కెర కని 

ఇవన్నియు ఆకలిగొన్న వారికి బాల (వశళ_స్తములు. పగలు నూర్యకిరణముల 

చేత త ప్రములై, రాతి చం దకిరణములచెత చల్ల బరుచబడ అగస్త్య నత్మతము 

చేశ నిర్విమముగ చేయబడినట్టి మలరహితమైనట్టి, పరిశుద్ద మై నట్టి, శర త్క్టాలము 

చేత కాలమునుబట్టి వక్వమైనట్టి, పానమునందు అమృత తుల్యమైనట్టి నిరు 

మంచిది.హాంసలు పతులు వాటి శెక్ళులతో విననుటలచేత తికుగుచున్న తుమ్మెదల 

పంక్తులుగల, మంచి తామరలచేత సేవింపదగిన కొలనులయండు తెప్పలమీద 

విహారము చేయవలెను. నన్న నై న పరిశుద్ధమైన వస్త్రమును ధరించినవాడ్రై 

చల్లనైన వట్టి వేళ్ళ గంధము మేన నలందికొని మెడలో మాలను ధరించి 

సాయంకాల వేళయందు మేడశెనుండి చం| దకిరణములను సేవించవలయును. 

“కడుపునిండా తృ వ్రితీర భుజించుట, పెరుగు, ఎండ, తారములు, వస, తైలము, 

ఎదురుగా 'వచ్చుగాలి, తీక్లములై న గాలి, మద్యములు, వగట నిద్ర, మంచు- 

వీటిని శరద్భతువునందు విడిచి పెట్టవలయును. 

ఫోలిలోఖ : శరది అను పదముచేత. శర్క_ తాల స్వరూప. వర్ణనమును 

చేయుచున్నాడు. మేఘములు తొలగిపోవుట వలన సూర్యుడు తీళ్ష కిరణములను 

నలుదిశల వెదజల్లుచు కపిలవర్ణము గలిగి ఉండును. వర్ష బుతువునందు అవ్వు 

విపొకమును చెందిన నీరు మద్యము మొదలగు వాటిచేత పిత్తము స్వస్టానమున 

వృద్దిచెంది ఉన్నందున శరత్కాలమున (సకోపించుచున్నది. ఈ బుతువునందు 

మహేతి క్ర పంచ తికాది ఘృతములు కి క్షదవ్యములతో సిద్దముచెసీనప్ ముఖ్య 

ముగా వాడవలెను. - 
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మూ నిత్యం సర్వర సాఖ్యానః స్వస్వాధిక్య మృతావృ త 

(వతివదార్హము : నిత్యం = (ప్రతిదినము; నర్వరసాభ్యాసః = మదురాది 
మడసముల యొక్క అభ్యాసము (కుర్యాత్ చేయవలెను); బు తౌబుతె = 

(వతిబుతువునందు; స్వస్వాధిక్యమ్ = తమతను బుతువులలో ఎక్కువగా నున్న 

వాటిని; ( సెవేతవ సేవించవలెను), 

తాత్సర్భుయు :  అన్నిబుతువులయందు మధురాది షడనములు 
విహితములు. ఇవి బలమును కలిగించుచున్నపి. వ బుతువునందు ఏవ రనములు 
విశేషముగ వాడవలయునని ఉపదేళించిరో వానిని విశేషముగ ఆయా బుతువు 
లలో అభ్యసించ వలయును, 

మూ బుతో్వ్యరన్య్యాది సప్తావోవృతు సన్ఫిరితి స్మృత | 

(వఆతివదార్థము : బుతో్వోః = బుతువుయొక్క-; అన్నాది స_ప్పవశా = 
చివరి మొదటి వడు దినములు (అనగా పదునాలుగు దినములు); బుతునన్దిరితి = 
బుతు సనంధియని; స్థ్భతః = చెప్పబడినది, 

తొతృర్భాయు :  శిశిరవసంతాది రెండు బుతువులయొక్క. కడపటి 
ఏడు దినములు రాబోవు బుతువుయొక్క్కపడు దినములు శేరి పదునాల్లు దినములు 
బుతు సంధియని చెప్పబడుచున్నది, 

లోలిలోఖ :-_ పోవుచున్న బుతువుయొక్క కడవటి వడు దినములు 
రాబోవు (వచ్చుచున్న) బుతువుయొక్క_ వడు దినములు కలని 14 రోజులు 
బుతు సంధిశ బి వాచ్యుములు. 

మూ! త [త వూర్వోవిధి స్త్యాజ్యః "నీవనీ యో పరః [క మాత్ | 

అసాత్మ్య జాహిరోగా; స్యుః సవాసాత్యాగ కీలనాత్ ॥ 

(పతివదార్గము:  త|తడాఆబుతుసంధియందు; పూర్వోవిధిః = వెన. క 
చెప్పిన నియమము; ఆతారజ్యః = వదలవలయును; (కమాత్ పఊవగునగా; వరః= 
తరువాతి బుతునియమము; 'సెవనీయః = సేవింపదగినది; హిడాయుక్షమే; 
సహసా = వెంటనే; త్యాగశీలనాత్ == నియమములను వదలుట వలన; 
అసాత్మ్యజాః = అనుచిత పదార్థ సవవలన జనించునట్టి; రోగాః వ్యాధులు; 

స్యుః = కలుగును. 

తాత్పర్యము... వానిలో ముందుచెప్పబడిన బుతువుయొక్కా నియ 
మములను విడిచి వచ్చుచున్న బుతువుయొక్క విధిని (క మముగా "ఆయా 
బుతువులలో ఉపదేశించిన విధానముల ననునరించన లను. వెంటనే ఒక బుతువు 
యొక్క. విధిని విడిచి మణియొక బుతువుయొక్క- క్రమము ననుసరించిన 
యొడల అనుచిత పదార్థ చేవవలన కలుగు వ్యాధులు కలుగును. 
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ళ౭లోఖ : బుతుసంధియందు పోవుచున్న బుతుపుయొక్క. విధి 
క్రమముగ విడిచిసెట్టవలయును. అశు |కమముగా రాబోవు బుతువుయొక్క 

విధి సేవించ దగినది. [కమమనగా (పాదేన వథ్యమభ్య స్తం పాదపాదెన 

వా త్వ జేత్ ) వె వాక్యము ద్వారా చెప్పబడును. అట్టు [క్రమము తప్పి వెంటనే న్.) త వెప గ 
విర్షిని విడుచుట వలన అసాత్య్భ్యాదుల నలన పుట్టిన రోగములే కలుగును, 

మూః బుతుమ్వేవం విధే మ్వేవ విధిః స్వా స్ట్యైచ దేహినామ్॥ 

... నిల్లేళ్యశేఒన్యరూ పేషు విరుద్దజ్ఞూని కోవిధిః। 

(వతివదొర్థము : దేహి నామ్ = చేహులకు,; స్వా స్ట్యైేచ ఆరోగ్యము 

నందు; ఏవం వి ధషు ఇట్టి; బుతుషు = పామంళతాది బుతువులయందు; 

విధిః = [కమము; అన్యరూసేషుడాఇతర రూపములయందు; విరుద్ధజ్ఞానికః = 
విరుద్దజ్ఞానిక మైన; విధిః౭= క్రమము; నిర్హి శ తెడాని'ర్రేశింపబడ గలదు. 

తాల్ఫ్ర్య్రంయు : మానవులకు బుతువునందు విధిందిన (క్రమము 

ఆరోగ్యమును కలిగించునది. తద్వివరీత (క్రమము శెవ్పబడగలదు. 

ళళిలోఖ : చెప్పబడిన బుతువులయందే ఈ విధి యుకమైనది. ఈ 
విధి ననుసరుంచుటచేత ఆరోగ్యము చేకూరును. ఇతర రూపముల యందు 

విరుద విజాన (పనంగములో చెప్పబడును. 
అ రూ 

మూ॥ మాసరాశి న్యరూపాఖ్య మృశోర్యల్ర్లతణ[తయమ్ ॥ | 

యథోత్తరం భ జేచ్చర్యాం తత తస్య బలాదితి। 

(వతివదార్థము  బముతోః = బుతువుయొక్కా; సరాశిన్వరూపా 

ఖ్యం=మాసము రాశి స్వరూపమను వాటిచెత చెప్పబడుచున్న; యత్ దా ఏ; 
లక్షణ త్రయమ=మూడు లక్షణములు; త|త=-ఆచట; యథో తరండాచె నె 

దానిని. | శేవ్టముగా భావించి; చళ్యాం బుతుచర్యను; భ జెతి = సేవించ 

వలయును; తస్య = ఆంయాయథో త్తర లక్షణముయొక్క-; బలాతి బలము కలిగి 

యుండుటవలన; 

తాత్న్రర్భము : బుతువుయొక మాసాది మూడు లక్షణములు 

చెప్ప బడినవో వాటియందు ఉత్తరో త్రరముగా బలము కలవై నందువలన దానికి 

తగినట్టుగా బుతుచర్య నాచరించవలెను, 

కోళిలోఖ : ఈ బుతువునకు మాసాది [కమముగా ఏ లక్షణము చెప్ప 
బడినదో వాటియందు |కమేణ ఒకచదానికన్న నొకటి బలమగుటచేత ఆ [క్రమము 

అనుసరించి బుతు చర్యను సేవించవలయును. ఏ బుతువు యొక్క ఏ|క్రోమము 

చెప్పబడినదో ఆ|[కమము ఆమాస (పారంభమున నె కొద్దిగా ఆచరించ దగినది. 

ఎచట మాస విధి (పారంభింపబడునో అచట రాశి స్వరూపముల యొక్క 
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[క్రమము ఉండదు. ఇట్లు చెప్పిన యొడల ఒకప్పుడు రాశిగూడ (పా ప్వీంచును, 

ఎచటనై తే, వమాసము నందై శే రాశి స్వరూపలక్షణముపరిపూర్ణ ముగ నండునో. 

అచట విధికూడ పూర్ణ మే. అశు మాసము గాక రాశి వచ్చిన యెడల అచట 

స్వరూప లక్షణము లేకుండిన యెడల మధ్యమైన విధిని అనునరించవలెను. ఈ 

రాశిమాసమునకు న్వరూవ లక్షణమునకు మధ్యనుండుటవలన బలకరము.' ఎచట 

మాసరాసులు లేకుండ పూర్ణమైన న్వరూవ లక్షణము ఉండునో అక్కడ 

పూర్ణమైన విధిని ఆచరించవలెను. యథోత్తరముగా న్వరూప లక్షణము 
బలకరము. 

నాల్గవ అధ్యాయము 

సమా ప్రము. 
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మూ॥ అథాతో రోగా నుత్ పాదనీయం నామాధ్యాయం వ్యాఖ్యాస్వ్యామః। 

ఆతి వాస్మా౭వాు రా[(తేయాదయో మహర్ష యః॥ 

(వతివదార్హము ;  అధాైఅటుతరువాత;  అత$౫౭౭ఇందువలన; రోగా 

నుత్చాదనీయం = రోగానుత్వాదనీయమమ; నామ వ పేరుగల; అధ్యాయం = 

అధాక్జియమును; వ్యాఖ్యాన్యామః హై వాన్టఖ్య్యానించగలము; ఇతిహా=ఇట్లని; 

ఆ|కెయాదయః=ఆ (కేయాదుల న; మహార్శ యః=ామహర్షులు, ఆవహుస్మ=ా 

పలికిరి; 

తౌత్మ్రర్యోయు : వెచెప్పిన కారణముల వలన తరువాత రోగానుత్చాద 
నీయమను నధ్యాయమును వివరించగలమని మహార్లులై న ఆ| తేయాదులు ఇట్లు 

చెప్పిరి. 

క౭లేఖ : ఆరోగ్యవంతుని స్థితిని గురించిన విపులీకరణను (వస్తు 

తము (ఆరోగ్య వివరణము) వేగములగు అనగా వాతాది|తయోదళశ వేగములను 

నిరోధించువానికి స్వాస్థ్యము గగన కుసుమము వంటిది. దానివలన  జెలియున 

'దేమనగా వేగధారణ (వతి మధము పలన రోగములు ఉత్సన్నములు కావు. 

వాని నుద్దేశించి ఈ యధ్యాయ మారంభింపబడుచున్న ది. 

మూ॥ వేనాన్ నధారయే ద్యాత విణ్మూ|తకువ తృట్ కుధాం। 

నిదాకాసళమ శ్వాస జృం భాళ్ళచ్చర్ది రేత సామ్! 

(వతివదార్థము : వాత విణ్మూత్ర వవ తృట్ తుధాం = వాతము 
మలము, మూ తము, తుముగ్తి, దప్పి, ఆకలి వీటియొక్క_య; ని|దాకాస శమ 

శ్వాస జృంభాశుచ్చర్తి శేతసాండాని ద, దగ్గు, డేవాపరి శ్రమవలనన కలిగిన శ్వాసం, 
ఆవలింత, కన్నీరు, వాంతి, శేతస్సు వీటియొక్కయు; వేగాన్ = వేగములను; 

నధారయేక్ =అడ్డగించరాదు. 

తౌత్న్రర్భూము వ వాతము (అపానవాతము), మలము, మూ తము, 

తుమ్ము, దప్పి, ఆకలి, నిద, దగ్గు, చెహాపరి (శమవలన కలిగి నశ్వాస, ఆవలింత, 
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కన్నీరు, వాంతి, వీర్యము అను వీటియొక్ళ- (పదునాలుగు) వేగములను 

నిదోధిం చ రాదు. 

క౭ిలథఖి : సనంపాప్తములెన వేగములను నిరోధించకుండుట అను 
కారణమున రోగములు కలుగకుండుట చెప్పబడుచున్నది. _ అపానవాతాదుల 

యొక్క నంపావ్తమైన విసర్టనము ఆనగా న్వభావసిద్ధమైన వేగ పవృత్సిని అడ్డ 
గించ దగినదికాదు; వెనుదాహరించిన |క్రమముననుసరించి తరువాత వివరించు 

చున్నాము, ఊర్ల పవాతము, అధోవాతము అని వాతము రెండువిధములు. 

అందు మూా|తపురిపూదులన్నియు ఒకే వర్గమునకు చెందినవి. కాబట్టి త _క్సేరక 

మెన అధోవాతము మొదట నిరూపింవబడుచున్న ది. 

మకా అథో వాతస్య రోేన గుల్ళో దావర్త రువమాః | 

వామూత శక్ళత్సంగ దృష్ట్యగ్ని వధ హాద్గదాః || 

([వతివదార్దము : అథోవాతస్య =అథోవాతముయొక్క. అనగా అపాన 
వాతము (కిందికి (ప్రనరించు। వాతము); రో ధేన =అడ్డగించుటచేత; గుల్కోదా 
వరరుక మాః=-గుల్బము, ఉదావర ము, బాధ, ఆయానములు, వాత, మూత న్ా య జాం 

కకృత్సంగ ద్యష్ట్రగ్ని వధహృద్గదాః=అధోవాతము, మూ త్రము, మలము వీటి 

యొక్క అడ్డగించుట, దృష్టినాశము, అగ్నినాళము (జాఠరాగ్నినాశము), 
పూ దోగములు; సంభవంతి =కలుగుచున్నవి. 

తాల్ళ)ర్భుము : అధోవాతము అనగా అపానము యొక. నిరోధము 
చేత గుల్మము, ఉదావర్తము, వేదన, (శమములు కలుగును. వాతము నడ్డ 
గించుటు, మూ తము నడ్డగించుట, మలము నడ్డగించుట వలన దృష్టి నాళ 

అగ్నినాళ హృ|దోగములు యథాసంఖ్యముగా కలుగ గలవు. 

ఫోళిలేఖి : అధోవాతము యొక్క అనగా గుదవాతము యొక్క (పతి 
రోధము వలన గుల్మలు కలుగ గలవు. ఉదావర్తము యొక్క స్వరూప 
స్వభావములు అర్శోరోగ నిదానము నందు వివరింప బడగలదు. అదేవిధముగ 
వేదన _శమమును ఏర్పడగలవు, మరియు అపాన వాయువు మూత మలముల 
అ(పనారము వలన దృష్టి నాశము అగ్ని నాశము హృ దొగములు సంభవించును. 

యూ ॥ శక్భృతః పిండికో ద్వేష్ట _పత్తిశ్యాయ శ్రిరోరుజః। 

ఊర్ధ్వ వాయుః పరీకర్తు వ్య్చాదయస్వోపరోధనమ్॥ 
ముఖ్యె విట్ (పవృ త్రిశ్చ పూర్వోక్రాశ్చామయా; స్మృతాః 

(వతివదార్గయ : _ శకృృతఃరోధేన = మల ప్రవృత్తి _ నడ్డగించుటచేత; 
పిండికో ద్వేష్ట్మ పతిశ్యాయ శిరొరుజః డాపిండికో ద్వేష్ట జం ఘాకాండము యొక్క. 
వెనుక భాగము నందలి పిండాకారమె కఠినమెన మాంసము యొక్క చుట్టు ఎ___ య "రో కొనుట; (పతిశ్యాయడావడిశము; శిరారుజః తలనొప్పి; ఊర్ణ ప వాయుః = 
ఊొర్హ్వ|వన్తుతమైనబాంయువు; పరర క్ష ౩=క' త్రిరించినట్లు బాధ; హృదయన్య = 
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హృదయముయొక్క.; ఉపరోధనమ్ =బంధము; ముఖీనైనోటితో; విట్ 
వ. చడామరియు; పూర్యోకాః=వాతమునడ్డగించుటచే 

సంభవించు; ఆమయా ౩= వ్యాధులు: స్మ ౪౩౩వ చెవ్పబడినవి. 

తాత్సృర్భాయు : మలరోధము వలన పిండికొ ద్వేస్టాది వ్యాధులు మరియు 

వాతము నడ్డగించుట సంభవించు వ్యాధులును పరృడగలవు. 

తశ్రలిలోఖ ; పురీషము నడ్లగించుటవలన పిండికో ద్వేష్టాదులు సంభవించును" 

పిండికా అనగా జంఘా కాండము యొక్క వెనుక భాగమున పిండాకారముతో 

నున్న మాంసము అచట చుట్టుకొన్నట్టు బాధ సంభపించును. ఇప్పుడు ఉదాహ 

రించిన వ్యాధులన్నియు రాబోవు (పకరణములలో విపు లీక్షరిం చబడును. మలము 

చేత మార్గము నడ్డగింపపడుటవలన కుంటుబడిన వాయువు మరలినదై వైకి 

(పవ ర్తించును. దీనినే ఊర్ద్వ వాయు వందురు. పరిక_ర్తనమనగా కుఊిలో నంతట 
క_త్తిరించినట్లు వేదన కలుగుట, ఊపిరికుట్టు ఏర్పడును. ఇవిగాక వెనుక చెప్పిన 

వాతావరోధజనిత వ్యాధులును కలుగును, 

మూ అ గభంగా శ్శరీవ స్తిమ్మెఢ వం౦క్షణ వేదనాః॥ 

మూ[తస్య రోభాత్ వూ ర్వేచపాయోరోగాః। 

(వతివదార్థము : మూతస్య మూ (తము యొక్క; రోధాత్ అడ్డ 
గించుట వలన; తం గభంగా శ్శరి వస్తి స్తి మెఢ వంక్షణ వేదనాః=అంగభంగ= 

శరిరావయవములు పగిలినట్లుండుట; - అశ్ళరీ=ాఅశ్యరి; వ న్నీవెవస్తి స్తీ ప్రదేశము; 

మె ఢ శిశ్నము; వంకణ గజ్జలు పెైటియందు; ేదనాః చాధలు: చచ 

మరియు; పూ న్వే[పాయోరోగాః ముందు చెప్పబడిన వాత మల |పతిరోధము 

వలన కలుగు వ్యాధులన్నియు; సంభథవంతి =హనంభపించును,. 

తాత్న్రర్భయు : మూత్రము నడ్డగిం చుటవలన అంగభంగాదులు మరియు 

ముందు చెప్పబడిన వాత మలరోధము వలన కలుగు వారిధులన్నియు కలుగును. 

కోళిలోఖ : మూతరోధము వలన అంగభంగాదులు కలుగును, భంగ 

ఇవ సో టన మివ భంగః-అంగభంగః, పగిలినట్టు వేదన కలుగుట వస్త్యాదిళబ్దము 

లకు వేదనా శబముతో సంబంధము. 'పూశ్వేచి అనగా వాత శక్ళ(దోధ, 

జన్యరోగములును అని అర్దము, 

మూ॥  తచెవధమ్! 

వ ర్యథ్యంగాప గావోళ్ళ స్వేదనం వ స్తికర్మచ।॥ 

అన్నపానంచ విచ్చేది వి[దోధోత్భాషుయక్మను॥ 

మూ[తచేషుతు పానేచ (పాగ కం శస్యతే ఘృళమ్; 
బీర్హాంతికం చోత్తమయా మాతయా యోజనాద్వయమ్॥ 

అవపీడక మేతచ్చ సంజ్ఞ తమ్. 
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(వతివదార్థము : తదౌవధమ్ు = పూర్వో క్తవ్యాధులకు జొమధము; 
విడో ధొఖ్టైషమువామలము నడ్డగించుటవలన కలిగిన: యతక్రిను = వ్యాధులయందు; 
వ_ర్త్యభ్యంగావగాహాః హవర్హి అభ్యంగము అవగాహములు; స్వేదనః = చెమట 
పట్టించుట; చవామరియు; వగ్తికర్ణ=ావ ని కియ; విడ్చేది=జమలమును శేదించు; 
అన్న పానం హఅన్నపానీయములు; కన్య తెడాచెప్పబడుచున్న వి: మూత జీషు 
(యమ్మను) తూూమూతరోధ జన్వములై న వ్యాధులయండై తే; పానేచా 
పానమునందు; [(పాగ్భ క్షండాభోజనమునకంకు పూర ము; ఘృతమి=ానెయ్యి; 

శన్యతే=ాచెవ్పబడుచున్నది;  జీర్ణాన్టికండాపూర్వము భుజించిన ఆవోరము 
జీర్ణమైన తరువాత; ఉత్తమయా మాతయాడాజ త్తమ మా|తచేత; ఘృతంచా 
ఘృతపానము; శన్య తడాచెప్పబడుచున్నది; ఏతత్ యోజనాద్యంచడాఈ రెండు 
(ప[కియలును; అవపీడకం =అవపీడకమను (ఇకిడాఅని); సంజ్ఞి తమ్ =సేరుగలవి, 

తాత్నర్యంయు : అథోవాయువు మలము మూ|తము మరియు (వవర్హించు 
వేగముల నడ్డగించుటవలన సంభవించు వ్యాధులలో ఫలవర్తులు (గుదద్వార 
ముదా? ఇచ్చుట) తె లాదులతో అభ్యంగములు (మాలిస్ మొదలగునవి) 

ఓషధులను. వేసి కాచిన నీళ్ళు తైలాదులతో ఒక చెద్దపా[తను నింపి మల 
మూత మార్గములను అందులో నుంచి అవగావాము చేయుట, తాపాదులచేత 
ఓ విధములైన స్వెవములను చేయుట, జౌషధమాపముగా తయానై న తై లాదు 
లను గుదమార్షము ద్వారా బ_స్టీకరగిచయుట, ఈ [వకియలు వరమౌషధములు 
సాధారణ చికిత్సా ప[కియలుగా చెప్పబడుచున్నలవి. పురీషరోధజనిత వ్యాధులలో 
విశవమముగా బంధింవ బడిన మలమును పడగొట్టి బయటికి నెట్టు అన్న పానములను 
సేవిం చవలయును. మూ|త్రరోధజనిత వ్యాధులలో భోజనమునకు ముందు అల్న 
మాతతో అక్షే ఆహారము పాకము చెందుచున్నప్పుడు ఉత్తమ మా[తతో 
(ఏ మాత 24 గంటలలో పాకము కాగలదో) మృతపానము చేయవలెను. 
భోజనమునకు ముందు మరియు ఆవోర చేర్జకాలములో చేయు ఘృతపానము 
యొక్క ఈ రెండు (ప్మ్రకియలను అవపీడకమని చెప్పుదురు. 

కోలిలోఖు : జీర్హాంతిక మనగా ముందురోజు భుజించిన ఆవారము 
జీర్ణమై న దగుచుండగా అని అర్థము. తక్కిన శకిలేఖా వ్యాబ్యానము నందలి 
మీషయములు వె తాత్పర్యమునందు చెప్పబడినవి, 

మూ॥ ఛారణాత్ వువః॥ 

ఉద్గార స్యరుచిః క ంపోవిబంఫోహృద యోరసోః। 

ఆధా న కానవా ద్మ్యాశ్చహిధ్యావత్త|త్రభేష జమ్! 

(వతివదార్థము: పునః =మరల; ఉధారన్య ధారణాత్ = కేనుపునడ్ల్డగించుట 
వలన; అరుచిః వాలు చి తెలియకపో వుట; ' ంపఃడావణుకుడు, హృదయోర సోః = 
హృదయము ఉరస్సు ఏటి యొక్క; విబంధనః = _న్తంభనము; ఆధాత్చినకాన 
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హిధాగ్రశ్చ =కడుపుబ్బరము, దగ్గు, ఎక శళ్ళును; సంభవంతి -సంభవించును; 

ఆలా మై : a ఆ ఖ్ న: అర్య 

త తాఉడ్గార నిరోధమునందు హిధ్యావతి ఎక్కి ) చికిత్సవలె; భేషజం= 

జుెషధము; దాతవ్యం= ఇవ్వడగొనది. 

తాత్స్రర్యము ; ఉద్దారము నడ్డగిం చుటవలన అగుచి కంవాదులు కలుగును, 

కోఖిలోఖి = పునళ్శబ్దము సామాన్యముగా నిరేశింపబడిన వాతము వలన 

కలుగు వికారములు పోను మిగిలిన ఉధారమ నెడు వాతమును చెవుటకొరకు 

దిష్టమై నది. (తేనుపుల నడ్డగిం చుటవలన అకుచ్యాదులు కలుగును. ఉరస్ అనగా 

వక్షము వాదయము వక్షమునకు |కిందుభా గమున నుండును. ఈ రెంటియొక్క 

విబంధమనగా లోపల స్తంభించినట్లుండుట. అధాగ్రిన మనగా కుపిత మైన వాయువు 

వలన బొడ్డు (కిందుగా శూలవేదనతో కూడిన ఉబ్బరము. ఈ వ్యాధులయందు 

చికిత్సాస్థానమునందు చెప్పబడు ఎక్కిళ్ళ చికిత్సను చేయవలయును. 

మూ కీరో ర్రీం|దియ 'చెర్భల్యమన్యా స్తం భార్జితం తుతేః। 

తీత్ల ధూమాంజ నా[ఘాణ నావనార్క విలోకనై 8॥ 

[పవర్తయే తుతిం సక్తాం 'స్వేదాభ్యంగాచ శీలయేత్ | 

యోజ్యం వాతఘ్నమన్నంచ ఘృతం చౌత్తర భ_క్తికమ్॥ 

(వతివదార్గ్ ము : తు తె=తుమ్ముయొక ్మ; రోధాత్ =అడ్డగించుట 

వలన; శిరో-అర్జి తమ్ =శిరో ర శిరో వేదన; ఇం[దియ దెర్భల్య చ ఇం (దియములకు 

దుర్చులత్వము; మన్యా స్తంభ = మెడకికు[పక్కలనుండు మన్యాఅనుసురు గల నర 

ములు విగునుకొనుట: అర్జి తం =అర్షి తవాయువును పరృడగలవు; తీళ్ల -విలోక నై 

డాతీక్షధూమము = తీక్షమెన ధూమము; తీశాం జనము వతి జాంజనము; తీజ్లా 

(యూణండాతీక్షమెన (దవ్వములు పుష్పములు మొదలగువాటిని వాసనచూచుటి 

తీక్షనావనం హతీత్షనస్యములు; తీ తార విలోకనై $హ(వచండభానుని నవలోకిం 

చుట చేత; సక్తాంచ(పతిరుద్దమైన; మతిం తుముగ్రిను; (పవర్తయేత్ =బహిర్ల 

తము చేయవలను; చచమరియు; స్వేదాభ్యం గ” = స్వెదమును అభ్యంగమును; 

శీలయేత్ ఆచరించవలెను; వాతఘ్నం౦చవాతమును హారించునట్ట; అన్న ౦చవై 

అన్నమును; యోజ్యం హఇవ్వదగినది; జొ తరభ కికంచభో జనము తరువాత; 

ఘృతం చ= నెయ్యినికూడ; యోజ్యం =ఇవ్వదగినది. 

తాత్సర్భయు : _ తుమ్మునడ్డగించుటవలన శిరోవేదన, ఇంద్రియ దౌర్భ 

ల్యము, మన్యా స్తంభము మొదలగు వ్యాధులు జనించును. తీక్లధూమాదులు 

(పచండభానుని చూచుట మొదలగు |క్రియలచేత అడ్డగించబడిన తుముగ్రిను వెలి 

పరుచవ లెను. స్వేదాభ్యంగములు వా తవారము లె న అన్నా దులు భోజనా 

నంతరము ఘృతపానమును కూడ చేయించవలయును. 

కిలోల: తుము్యను నిరోధించుటవలన శిరోవేదన మొదలగు వ్యాధు 
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లేర డును. జ్జ నెం [దియములకు (చతు శో (తత్వ 5 జిహ్వా (మాణములు) 

న్వవిషయ గవ ణమునందు చౌ రృల్యమేర్చోడుట: ర ఇ్రం|దెయ దే'ర్భల్యం అను 

వషముచే వ్యకి కరించబడినది. ఇచట (వతిగుద్దమెన కుమ్మును తక్షధూమము 

లతో వెలివుచవలను. తక్షధూమలవణము తరువాత. చెప్పబడగలదు* తిక 

థాణమనగా ముక్కుతో మిరియములు మొదలగు వాటిని [గహించుట. 
జొత్సరభ కి క మనగా భుజించిన వెంటనే నేతిని తీసికొనుట. 

మూ॥ ళోషాంగసాద బాధిర్య సమ్మోవా|[భమ వా” దాః 

తృష్ణాయా ని్నిగహాత్త శ శీతస్సర్వో విధి ర్లితః ॥ 

(వఆతివదార్జ్యు ; తృమ్టా యాః హదపిి యొక్క; నిగహాత్ =అడ్డగిం 
చుట వలన; కళోవళోవము; అంగసాదడాఅంగములయందు + బాధ; జాధిర్య = 
చెవుడు; స మ్మోవాడ మోహమ్ము; (భమడాతలతిరుగుట; పా్యద్లదా,; =హృదయ 
వ్యాధులు; నం వేయుః=ాపర్పడగలవు; తత అచట; (దప్పి నడ్డగించుట చేత 

గిన ఉపదవములు శాంతించుటకు); సర్వోవిధిః= స్నానము, అన్నము; 
పానము మొదలగు సమన ము; శీత; = చల్లగా నుండు; విధిః = (కియ, 
హొతః = వథ్యమై నది. 

తాత్స్రర్భంము : దప్పిల అడ్డ గించుట వలన కోన సర్వాంగములఅ యందు 
బాధ, చెవుడు హృ దయవ్యాధులు పర్చుడును. అపుడు శీతల మెన [కియలు 
అన్నియు పథ్యమై నవి, 

లళిలోత్ : బాధిర్భమనగా వినబడకుండుట. దప్పిని అడ్డగించుటవలన 
స్నానము అన్నపానములు మొదలగు సమస స్త క్రియలు చల్లగా. నుండునట్లు 
చెయవలయును. 

మూ. అంగ భంగారుచిగ్లాని కార్భరమాల [భమా; యధ$ః, 
త[త యోజ్యం అఘున్ని ౫ ముషమల్చ ౧చ భోజనమ్॥ 

(బు తీవదార్థ య ; తధః — ఆకలిని; రోధాక్ = అడ్డగించుటవలన; అంగ భంగ = అవయవములు దిరిగినట్టుండుట; అరుచి నోటికి రుచి లేకపోవుట; గాని 
(ళమించ లేని బడలిక; కార్య హకృళత్వము శూలడానొపి*; (భమాః =ాతల తిరుగు టలు; నంభవంతి = కలుగుచున్నవి; తత = అచట; లఘుడ శేలిక మొన, స్నిగ్గం జిడ్డు తోకూడిన, త తహఅచట్ర; లఘు = తెలిక యెన; స్మి గండాజిడుతో 

® యె కూడిన; ఉష్షం డావేశి యన, అల్బంచవా కొద్ది పాట మా త్రగల; భోజనండాభోజ నము; యోజ్యం= వవ్వదగినది, 

లోలిలోఖి : లఘు అన ఇ శాల్యాదులకు భుజించ ననిఅర్థము. 
మూ, నిదా.తూ మోవా మూర్చాక్ని గె ర వాలస్య బం బికాం 

అంగ మర్చళ్ళ త ెష్టః స్వవ్నః సంవావా నానిచ; 
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(వతివదార్థమయు : నిదాయాః వని దను; రోధాత్ =నిరోధించుటవలన; 

మోహ మోహము; మూర్దాతిగెరవ = శిరస్సుకండ్లు బరువుగానుండుట; 

ఆలస్య వాసోమరితనము; జృంభకాః ఆవలింతలు; అం గమర్ద శృ సర్వ శరీరము 
నందు నొప్పియు కలుగ గలవు. త [తడ అట్టిస్టి కిలో; స్వప్నుః వని ద; ఇష్టః = 

విహిత మైనది; సంవాహానానిచ = కొద్దిగా ఒడలు పట్టించు కొనుటయు 

యు క్షము. 

తాత్ఫర్మోూయు : ని చారోధము వలన మోహాదులు ఏర్పడగలవు. 

అందు నిద రొద్ ఒడలు పటించుకొనుటయు చికిత్వాపదతులు. 
ద రు థి 

లళలేశ్ : సంవాహనమనగా శరీరమును స్వల్పముగా మర్లించుట. 

మూ. కా " న్యరో ధా త్తద్వృద్ధిః శాషసారు చి వాచామయాః। 

కోపోహిధ్యాచ కారో ౬[శ కా సహోసుశరాం విధిః॥ 

(వతివదార్హము. : కాసన్య కా దగ్గును; రోధాతి అడ్డ గించుటవలన; 

తద్వ్భద్ది8- కా సముయొక్క ఆధిక్యము; శాస ఉబ్బసము: అరుచి=రుచి 

లేకుండుట; హృచదామయాః = పృాదయవ్యాధులు; శోష = శోషము; 

హిధ్యాచడా ఎక్కి ళ్ళును; సంభవంతి వకలుగువము; అత= ఇచట; సుతరాంచె 

మిక్కిలి; కాసహా = దగ్గునుపోగొట్టగల; _ విధిః = చికిత్స; కార్యః చయ 

దగినది. 

తాత్స్రర్యాయు: దగ్గును నిరోధించుటవలన దగ్గు అధికమై ఉబ్బసము, 
అరుచి, హెిదయచ్య్యాధులు మొదలగునవి ఏర్పడగలవు. ఇచట దగ్గును పోగొట్ట 

గల చికిత్స చేయవలయును, 

ోళిలోఖ: దగ్గును నిరోధించుట వలన దగ్గు అధికమై శ్వాసాదులు ఏర్ప 
డును. క్లోకమునందు కాసవోా అను పదము (పయోగింప బడినది, మరియు 

అచట విధిః కార్యః అను "౦డు పదములు వుంలింగములు. వ్యాఖ్యానములో 

కాసచికిత్సలో చెప్పబడిన [కియా కమము అనుస్టించ దగినదని యున్నది, ఈ 

విషయమును శాస్త్రకారులు (గహించగలరు. 

మూ॥ గుల్మ హృ[దోగ సమో్ఫోవోః శమ శ్వాసాద్విధారితాత్ ॥ 

హితం వి[ళశమణం తగ వాతభ్నుశ్చ!(క్రియా[క్రమః | 

(పతి వదార్భయు :-  విధారితాత ైనిరోదింవబడిన; (శమశ్వాసాకత్ = దేహ 

పరి శమవలన ఏర్పడిన శ్వాసమువలన; గుల్ట-గులత్రిము; ప్ఫూ[దోగహహృుదయ 

వ్యాధి; స మో్టిహాః = న మ్యూహములు; సంభవంతి క లుగగలవు; తత అచట; 

వశమణం = విశ్రాంతి హితం=మంచిది; వాతఘ్నః = వాతహరమైన; 

[కియా | కమళశ్చ్ళ - చికిత్సా [(కమము కూడ; హొతః=మంచిది, 

తాత్మ్రర్యూము : చెహపరిశమాదుల వలన వర్చడిన శ్వాసమును ఆపుట 
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వలన గులాగ్టైాదులు ఏర్పడగలవు. అచట పి ఛాంతి ముఖ్యమెనది. బాత హార 

ములై న చికిత్సలుకూడ |పధానములై నవి, 

కోలిలౌఖ : _ |శమశ్వాాసమనగా దూర వయా ణము, అతివ్యాయా మము 
మొదలగు సావానకార్యములచె వెంటనే కలిగిన శ్వానము (ఎగఊపిరి). దాని 
వేగమునడ్డగించుటవలన గుల్మాది వ్యాధులు ఉత్పన్నమగును. 

మూ॥ జృ-భాయాతువ వ|దోగాః సర్వళ్వానిల జిదిషభీః। 

(వలివదాత్గము :  జృంభాయా డా ఆవలింత; రోధాతి డాఅడ్డగించుట 

వలన; తవవత్ =తుముర్ణనడ్డగించుటవలన కలుగు; రోగా = వ్యాధులు;నంభవంతి = 
కలుగునా; అనీలజిత్ -వాతముజయింవగలు; సర్వః =సనమన్న మెన; పిధిశ్స= 

చికిత్సా కమము; హొత్య మంచిది. 

తొత్తర్భంము : ఆవలింత నడ్డగించుటచె , తుమ్మునడ్డగించుట వలన నంభ 

వించు వ్యాధులన్నియు. నేర్చడును. _ వాతహరమ్ములెన నమస్త చికిత్సలు 
హితములు. 

లలిలేఖి ; జృంభా అనగా నోరు విచ్చుకొనుటతో శరీరము వంగుట అని 
ఆరము, 

థి 

మూ! పీన సాథి. భిరోవా(దుజ్యన్యా న్తంఖారుచి[భమాః। 

సగుల్మా చాప్పత _స|త స్వప్త్నో మద్యం వియాః క ఛాః॥ 

(నతివదార్థము : బామ్పతః =కన్నీటిని అడ్డగించుట వలన; పననవదుష్ట 
(పతిశ్య్యయము; అతిరుక్ =నేతబాధ; శిరోరుక్ శిరోవేదన; ప్ఫా[దుక్ = 

గుండినో ప్పిిమన్యా స్తంభ=మన్య్యా స్తంభము; అరుభి =అరుచి;|[భమాః= | భమలు; 

సగులార్షః హగుల్మనుతో కూడ అనగా గుల్బముకూడ అని అర్ధము; సంభవంతి = 

కలుగగలవు; తత = అచట; న్వవ్నః = నిద; మద్యం మై మద్యము; (పియా; 

కథాఃవహఖంపెన కథలు: హితాః=౭హితములు; 

తాల్గ్రర్భొము : కన్నీరు నాపినందున పీనసాది రోగములును గుల్మ 
మును కలుగును. అందు న్మిదయు మద్యము [ప్రాయమైన కథలు హితములు. 

తలిలేఖ : పీననమనగా ముక్కునుండి నీరుకారక నిండియుండుట. 
మూ॥ వినర్పకోఠ క్ష పాకీ కండూపాండ్వ్యామయజ్య్వరాః | 

నళాళ శంస వ్చాొల్తాస న్య గశ్ర ర థవోవమ;ః॥ 
లొ 

గంకూషధూమానావోరం రూతుం భుక్వా తదుద్వమః। 

వ్యాయామః (సుతిర[సన్యళ న్తం చాత విరేచనమ్ః 

సకారలవణం తైల మభ్యంగార్రచశన్య శే॥ 
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(వతివదార్హము ; వ మె; రోధాత్ డావాంతినాసు టవలన; పిసర్సైావిస్ర 
రృము;కోఠవా =నల్ల నిమచ్చలు; కువ్వః =కువ్ట ము; అతీ = నె త్రవ్యారధి;కండూడాదుర ద్ర; 
వాండజా్ర్రమయ = పాండురోగము, జ్వరాః =జ్వరములు; నకానహదగ్గు, ఇనా 

ఉబ్బసము; హృల్లాస=కఓక రింతలు, వ్యంగ=వ్యంగము; శషయథవః వాపులు; 

సంభవంతిడాకలుగుచున్నమపి; అ|తడాఇచట; గండూషధూమాన్ హెగండూవము 

(పుక్కిలి పట్టుట); ధూమాన్ =ఊధూమములను; రూకుం=ాజిడ్లు లేని (గరగర 
లాడుచున్న); ఆవోరండాఆహారముు; భుక్వ్వాడాభుజించి; తదుద్యమః వము 
నము చేయించవలయును; వెస్టయామః = వ్యాయా మము; అనన్య నుత్క= 

ర్ కృ మావతణము; నిరెచనం=ా విరేచనము;ళ స్తంై(వళ _స్తమెనది; అభ్యంగా గ్ర = 

అభ్యంగస్నానముకొరకు; న జార లవణం = జారలవణములతో కూడిన; తై లంచ 

తె లము (నువ్వులనూనె); కన్య తడాచెవ్నబడు చున్నది. 

తాత్సర్శ్భంయు : వాంతి నాపుటవలన విసర్సము, శరరమువెన వాపుతో 
కూడిన ఎరుపు నలుపుమచ్చలు పర్పడుట, సత వ్యాధులు, పామాః విచర్చి కా 
మొదలగు కుద కుష్టముల వలన శరిరమునందు దురద, పాండురోగము, జ్వర 
ములు, దగ్గు, వుబృనము, ఓకరింతలు, ముఖము వె న నల్లని మచ్చలు కలుగును. 

ఇట్టుసంభవిం చినపుడు దీనినాపుటకు పుకిి-లి పట్టుట, 'పొగవేయుట, |తాగుట 
(ధూమపానము), విరెచనమున కిచ్చుట [వ్రళ స్తమైనది. జిడ్డులేని ఆహారమును 
భుజించి దానిని వాంతి చేయించ వలయును. మరియు వెా్టయామము, ఉప 

వాసము, రక మోక్షణము చెయుట, విశేచనము చేయించుట (పన_న మైనది. 
అారలవణములతో కూడిన తైలమును అభ్యంగనము కొర కుపయోగించ వల 
యును, 

కళిలౌఖ: కోఠః అనగా నల్లనిమమచ్చలని అర్ధము. స్నిగ్హుడెన నానికి కఫ 

మును వెలిపరచుట సులభమైనదిగా నుండును. రూజూన్నమును భుజింపచేసి 
వాంతి చెయించిన యొడల "పకోపించిన (బాణవాయువు విరిగి తన స్థానమును 

చేరుకొనును. మరియు వ్యాయామము రక్త మోక్షణను చేయించుట మొదలగు 
చికిత్సలు ఉప దవశామకము అగును, 

మూ॥ ళుక్తాత్తత్సవణం గువ్యూ వేద నాళశ్వయథుజ్వరాః। 

హవ్యాద్వుథామూ త్ర సంగాంగభంగ వన్దాగ్భశ్మషండతా' 8 

తా|మచూడ నురాశాలి వ న్యభంగావగావానమ్। 

బ్ర్ళుద్దిక రై 8సిద్ధం భజేత్ త్షీరం (ప్రియా స్రి్యయః॥ 

త (త్ర సేవేత. 

(వతివదార్హయు : శుక్లాత శుక్లము నడ్డగించుట వలన, తత్సవణం=ా 

శుక్లము (సవించుట; గువ్యావేదనాడాశిశ్నమునందుజాధ; _శ్వయథుడావాపు; 
జ్వరాః =జ్వరములు; హృద్వ్యథా=గుండెపోటు; మూతసంగడామూ। తావ 
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రోధము; అంగభంగకాశరీరము పగులగొట్టి నట్టుండుట; వర్ణగా=ాఅండకో శము 
నందు చాధ; అశ్న=లఅకశరి; షండతాః నపుంనకత్వములు; జాయ నడా 
కలుగుచున్నవి; త|త=అచట; తా|మచూడ = కోడి మాంసము; సురా = 

మద్యము; శాలి=ఎల్హి రాజనాలు; వస్త్హవస్స్; అభ్య ంగ =అభ్యంగము; అవగా 

హానమ్ =అవగాహననము; బ_స్తి శుద్ది కరః = చేదుదోన మొరలగు వాటి చేత 

చేయపడినబ _స్తిశుద్ది చేయునట్టి; తీరండాపాలనను; భజెత =నెవించవలయును; 
(పియాః=ఇష్టు 'రాండై ౪న; స్తీీయా౭కా స్త్రీలను; సేవేత=ాసేవిం చవలయును , 

తాత్ఫోర్య్రయు : వీర్యము నడ్డగించుట వలన కలుగువ్యాధులు మరియు 

చికిత్సా-వీర్యము నడ్డగించుటవలన వీర్య[సావము, _గుహ్యూవేదన (శిశ్నమునందు 
బోధ), వాపు, జ్వరములు, హృదయమునందు బాధ, మూ తావరొధము, 
శరీరము నందంతట విరిగినట్లు బాధ, అండకోశమునందు బాధ, అశ్వరీ నపుంన 
కత్వము ఏర్పడును. వీటిని శాంతింపజేయుటకు కోడిమాంనమ , శాలి 

ధాన్యముతో భోజనము, అవగాహనము, వస్తి (పదేశమును శుద్దిచేయునట్టి 
చేదుదోన కూమ్మోండము మొదలగు (దవ్యములచేత సిద్దము చేసిన పాలను 
(తాగుట, తమకించె న వనితలతో రమించుట చేయవలయును. 

ఫోలిలెల: మండతా అను శబ్దమునకు (స్త్రీనిపొందుట కశ క్షతయని, 
అర్థము. వృస్త్రిని సిద్ధపరచు చెదుదోస మొదలగువాటిచేత సిద్ధముచేసిన పాలను 
సేవించుట చేయవలెను. 

మూ॥ సర్వంచ వర్ష యే ద్వేగ ఛారిణమ్! 

విడ్వామినం పరిక్టిష్టం శీణం తృ్ఫట్ఫూల కీ డితమ్॥ 

వతివదార్థము : _విడ్వామినం==మలము వాంతి శేనుకొనువానిని; 
పరిగ్షికిష్ట( = మిక్కిలి ఆయానముతో నున్నవానిని; టఉణం = కృశించినవానిని; 
తృటూంలపిడితమ్ = దప్పినొప్పులతో జాధపడువానిని, ఇట్టి; వేగధారిణంవ 
వెగముల్ఫ్భను ధరించువానిని; నర్వంచ వావీరందరిని; వర్ష యేత్ వదలి వేయవలెను; 
చికిత్సకు అనర్హులని భావము, 

తాల్పొర్యుయు : మలమును వాంతిచేనుకొనువాడు, మిక్కిలి ఆయాన 
మును పొందినవాడు, కృశించినవాడు, దప్పినొప్పులతో బాధపడు వాడును 
అయిన వాతాది వేగముల నడ్డగించు వారినందరిని చికిత్సానర్లు లుగా భావించి 
వదలి వేయవలెను. 

కోలిలోఖ ; వేగము నడ్డగించు వారందరికి చికిత్స చేయరాదు. 

మూ॥ రోగాః సన్వేఒపి జాయనే వేశోదరణ ధారణః। 

(వతివదార్థము : రోగా, సర్వ౭పి = రోగములన్ని యు; చేగోదరణ 
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ధారగా 8 = వాతాదుల యొక్కా అ|పా_ప్పచేగమును నృష్టైంచుట వలనను 

(బలాత్కారముగ) (పా_ప్టమెన వేగమును నిరోధించుట వలనను; జాయ నై = 

కలుగుచున్నవి. 

తాత్స్ర్యంయు : వాతాదుల యొక్క అపా_ప్తవగములను బలాత్కార 

ముగ వెలిపరచుటచెతను, (పాప్తవేగముల నడ్డగించుటచేతను వ్యాధులన్నియు 
ఏర్పడును. 

తళిరోఖ =:  వేగముల నడ్డ గించుట చెత సంభవించు వ్యాధులను విపు 

లీకరించి వాతాది వేగములను బలాత్యారముగా పెలిపరచుటచేత కలుగు 

వాన్టిధులను చెప్పుచున్నాడు. అట్లయిన యెడల ధారణ శబ్ద (పయాగమిచట 

చేయనక్ష్క_ర లేదు. ఎందుకనగా ఉదిరణము (బలాతా_రముగా వెలిపరచుట) 

చేతనే సర్వరోగములు కలుగుచున్నవి. ఉదీరణము చేతనే ధారణమునందు 
చెప్పబడిన రోగములయెక్క పుట్టుక కలుగు చున్నందున ఆ భావమును 

తొలగించుటకు ఇచట ధారణ అరకు పదము [(గహాంచ బడినది. 

ఎ.వ్యా : మలమూత్రాది పగములు సాధారణముగ _బహిర్షతము 

కాకుండు నపుడు బలవంతముగా _ వెడలింవచేయుట, ధారాశముగ వచ్చు నపు 

డడ్డగించుట ఈ రెంటి చె మానవులకు సమ _స్తవ్యాధులు కలుగును. మలాదులను 

బహీర్లతము చేయుట లేక నిరోధించుట అను నీరెండును వాత కల్రత్యములు. 

“విట్ శ్లేష్మ పితాది మలాయనానాం వికేప నంహోర కరస్సయస్మాాక్ * అని 

చెప్పుట వలన. కావున జేగములను బలాత్కారముగ బహిర్గతము చేయుట, లేక 

నిరోధించుట చెతను వాతము |పకోపించి వ్యాధులన్నింటిని కలిగించును. కావున 
వేగ రోధము, వేగ ఉదీరణము ఈ రెండును [పమాద హేతువులగుచున్న వి. 

మూ॥ నిర్చిష్టం సాధనం తశ భూయివ్థ యేతు తాన్ |పతి। 

తత శ్చానేక ధా [పాయః ఏవనోయ [త్పకుపష్యతి! 

అన్న పానెపధం తస్య యుంజీళా తో౬ఒకులోమనమ్॥ 

(వతివదార్థయు : తత = వేగధారణ ఉదీరణములలో ; భూయిష్టం = 
అధికముగా; యేతు=ావ వ్యాధులు కలుగుచున్న వో; తాన్ (ప్రతి = వాటిని 

గురించి; సాధనం = చికిత్స; నిరి ష్టం = చెప్పబడినది; తతః = ఉదిరణమువలన; 

ప్రాయః = తరచుగా; అనెకధా=ైావపలువిధములుగా; పవనః = వాతము; 

యత్ = ఎందువలన; _వకువ్యతిహ=కొపము చెందుచున్నదో; అతః = అందువలన; 

తస్య =అఆవాతమునకు; అములోమనమ్ = అమలోమనము చేయునట్టి; అన్నపా సొ 

వధమ్ హఅన్నము, పానము, జొవధమును; యుంజీత వఉవయోగంచవలయును. 

తె ల్ఫ్ర్మంయము ; : మలమూ|తాది వెగములను నిరోధించుటవలన సంభవించు 

నట్టి,సమ_స్తవ్యాధులయందు గులోగెదావర్తాది రోగములకు వర్తి. అభ్యంగము 
9 
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మొదలగు చికిత్సలు వెనుక చెప్పబడినవి. అయినప్పటికిని (ప్రధానముగా మల 

మూ,[తాదుల నడ్డగించుట వలన వాతము (వకుపితమై అనేకరోగములను కలుగ 
"జేయును. కావున (పకోపించిన వాతమును శమింపచేసి అనులోమ గతిని 
కలుగజేయు అన్నపానౌెమధములను సేవించవలయును. 

క కిలేఖ : మలాదివేగములను బలాత్కారముగా వెలిపరచుట, అడ్డ 
గించుటవలన వ్యాధులన్నియు కలుగునని చెప్పినను మలమూ[తాదులను నిరో 

ధించుటచే (ధారణముచే) ఎటువంటి కఠినమెన దారుణమెన దీర కాలికములె న 
వ్యాధులు పుట్టునో అట్టివ్యాధులు వానిని బలాత్కారముగా వెలివరచుట వలన 
కలుగ నేరవు. “కావున వానికి విశేషించి చికిత్సలు చెప్ప లేదు. "వేగధార ణము 

కం వేగఉదిరణమున వాయువే (పకోపించుచున్న దున అట్టివాతమునకు 
అనులోమగతిని కలిగించు అన్నపాన జొవధములు హితములు. 

మూ॥ పాయుమేవానముమ్మేషు ళూలం శోషోవ్చాదివ్యధా | 
"తేషు తేషు వికాశేషు యశాస్వంచ చికిత్సితమ్ ॥ 

(వతివదార్థము : పాయుమేహాన ము సుష = గుదము, శిశ్నము, 
వృషణములు-వీటియందు; శూలండానొప్పి, శోమ=ాతయరోగము; హృది 
వ్యభా=హృదయమునందు నొప్పి (గుండెపోటు); నంభవంతిడాకలుగుచున్న వి; 
"శవము తేషు వికారేను=-ఆయా వానర్థిధులయందు; యథాస్వంచవ తగినట్టుగా; 

చికిత్సితమ్ ఒచికిత్స; కార్యం చేయదగినది, 

తౌత్సర్భుయము ; గుద థిశ్న వృషణములయందు నొప్పి తయరోగము 
గుంఉపోటుకలుగును. వాటికి అనురూవమిన చికిత్సలుచేసి శాంతింవ జేయవలెను, 

మూ॥ [కమాదపామపిమణా పంకో౭వళ్యం భవత్యత:। 

ఉత్తి మిత యథాకాలం మలానాం ళోధనం (వతి॥ 

(పతివదార్థము : [కమాత్ హ|కమముగా; అపామపిడానీటికిని; మణా 
వపీ=మణియుదును; పంకః =బురద; అవళ్యం =-తప్పని సరిగా; భవతి =కలుగు 

చున్నది; తతః=అందువలన; యథాకాలం కాలము నతి కమించక; మలా 

నాం శోధనం పతిడావాత పిత్త శవాల యొక్క. శోధనమును గురించి; ఉ త్రీ 
(మేత లేవ వలయును అనగా [|పయత్నించవలయును, 

తాత్పర్యము ; : నిర్మలమైన మణియందును, స్వభావ నిరగ్హలము లై 

కాగులోనున్న నీళ్ళయందును, కాలపరిపాకమువలన ఎట్టు బురద పర్పడునో 
ఆవిధముగా వాత పిత్త శ్రేవ్యి పురీషమూతాదిమలములు స్వస్థానమునందు చయా 
వస్థను చెంది మీధాన్టహార 'విహారముల వలన (పకోపించి ఒకానొక సమయమున 
మానవుని చంపగలవు. కావున ఆయా మలములకు యు _కృమెన కాలమున 
శోధించుటకై (పయత్నించవలెను. శరీరమునందు మలములధికముగ వృద్ధి 
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చెందినపుడు వాటికి సరియగు చికిత్స శోధనరూపమై న చికిత్స యే పర మోత్క్బృష్ట 

మైనది. 

కోలిలోఖ : ఆరోగ్యమును కాపాడుటకు వ్యాధుల నుపళమింప జేయు 

టకు చెప్పబోవు విషయమున [కమాత్ అను పదముతో (పారంభించుచున్నాడు. 
నిర్ణలమై న మణియందును కాగులోనున్న నీళ్ళయందును కాలాంతరమున 

బురద ఏర్చ్పడునట్లు బుతు చర్యను నమర్థవంతముగ పాటించుచున్నను దోషము 

లకు చయావస్థ ఏర్పడును. అందువలన కోధనకాలమును అతి కమించక వాత 

పిత్త శ్లేషశ్తిల శోధనరూవమైన చికిత్స అవశ్యము చెయుటకు [పయత్నించవలెను. 

ళో చయ కా శాష్టాము పారుహ్యూ కుర్వతే శహా్య పేక తాః 

పాయశళశః సుచినేణాపి భేవజర్యేషిణోగచాన్ ॥ 

అలిస్థాల్యాగ్ని సదన మేవా కుష్టహృాతాజపః |! 

(పోతో రోభాష్ష వి|భంన శ్వాన శ్యయథు పొండుతా?ః | 

ఆమోరు స్తంభ జరర కు|చ్చాల సక దండకాన్ | 

ఛర్చి గండ కృమి (గన్ఫి తన్దా) దుస్వప్న దర్శనమ్ ॥ 

కంఠామయాన్ మూర్గరుజం [పణాళంబుర్దిని ద యోః। 

శేజో వర బలానాంచ తృప్యుతో బృంవాణైగపి 1 
ణు ఈ 

ఉచితైె రపి చా౬ఒవోనరై ర స్మాదస్య వవా న్రిన। 

దోషోప లివ్త వదనా రనం రనవహోః సిరాః॥ 

వమనాడదీన తోయు. జ్యాత్ స్వస్థ చైవ యథావిధి 

దోషాః కదాచిత్ కుష్యంతి జితాలింఘన పాననై ఇ ౪. ; 

యేత సంళోధనై 8 భుధ్ధాః నతేషూం పునరుగ్భవః। " 

యథాకమం యథా మో గమత ఊర్ట్వ౦ (ప్రయోజయేతి ॥ 

రసాయనాని నిర్టాని వృష్య యోగాంళ్ళ కాలప్త్ | 

(వతివదార్థము : _ తేహిడాఆ వాతపిత్త శ్లేద్యములు: చయకాస్టా 

మువారువ్యూ- స్వస్థానము నందు వృద్ది పొంది; ఉెనీ పీక తాస్సంతః హని ర్రథ్వము 

చేయబడినవై ; |పాయశః=తరచుగా: సుచిశేణాపిడచా లా కాలమైనప్పటి కిని; 
భేషజ'ర్వేమణః=చికిత్సను ద్వేపించువానికి; గదాన్ వ్యాధులను; కుర్చతే= 

చేయు చున్నవి: (కలుగజేయు చున్నవి); అతి- నిదయోః - అతిస్థాల్యము, అగ్ని 
మాంద్యము, (పమేహాము, కుష్వము, అభిన్యానమను “వేరు, సన్నిపాత జర్వము, 

రసరకాది ధాతువులను ధరించు “సోతస్సుల యొక్క అవరోధము. (|సోతరో 

ధము); ఇం|దియ వినాశము, ఉబ్బనము, వాపు, పాండు రోగము, . ఆమము, 
ఊరు_న్తంభము, యకృత్ప్తహోదరాదులు, _ కడుపుకుట్టు, అలసకము, దం. 

ఢడాలసకము, వాంతి, గలగండము, |క్రిమిరోగము, (ని, జాడ్యము, చెడ్డకలలు 

వచ్చుట, కంఠరోగములు, శిరోవేదన, బుద్ది చాశము, ని|చానాశళశము-ఈ వ్యా 
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ధులు కలుగ గలవ్వ; బృంహృణెః=బలమును చేకూర్చు నట్ట; ఉచితె 8౭ నాత్మ 

ములె న; ఆహాశె శృ=ఆహారములచేత కూడ; తృవ్యతో౭.పిడాతృ క్షిపొందు 
మున్న వానికి కాడ; తేజో వర్ష బలానాం నాళః = తేజస్సు, వర్షము, బలము- 

వీటి మొక్కా నాళము కలుగును; యస్మారాతి =వకారణము వలన; అన్య ౫ ఇత 
నికి; రసవహోఃడారన ధాతువుకు వహించు; సిఠాఃవాసిరలు (దుష్ట రక్తమును ధరిం 
చునవి); దోషోవ లి ప్తవదనాఃడావాతపి త్త మ్మములను దోవములచేత 

పూయబడివ ముఖములు గలవై ; రనంచ-రనధాతువును; నవవాన్తిడాధరించవో; 

అతః=అందువలన్క; న్వస్థ నె సవాఆరోగ్యవంతు డన వానికన్న: యథా నిధి 

ఛా(స్త్ర|వకారము; వమనాదీన్ =వమనము విలేచనము ఆస్టావనము అనువాస 

నము, నన్యమను పంచరన్రలను, యుంజ్యాత్ చెయ వలయును (1వయోగించ 

వలయును); లంఘనపాచనైః = లంఘుపాచన రూపమైన చికిత్సల చేత; జితా 

సృంత౭ః=జయింపబడిన వై నప్పటికిని; దోషూః=వాతపి త్ర శైహ్షములు; ళదా 

చిత్ ఒకానొకప్పుడు; కుష్యంతివ= | పకొపించుచున్నవి; యేతుడా ఏవాతపి త్త 

శేమ్మములై తే; సంశోథనై ః=వమనాది శోధన చికిత్సల చేత; శుద్ద =ళుద్దము 
లగునో; కషమాం=ాఆదోవములకు; పునరుద్భవః=మరల పుట్టుక : నచ లేదు; అత 

ఊర్థ్వ ం=సంశోధనాంతరము; సిధ్రాని=తయ్మారైె న; రసాయనాని=ా| జాహీ 

ఆమలకీ మొదలగు రసాయనములను; . వృష్యయోగాంశళ్ళ =ధాతువృద్ధికరము 
లైన యోగములనుకూడ; కాలవిత =చికిళ్ళాకా లజ్జా డె న వైద్యుడు; యథా 
[కమం =శాస్తా? రోధముగా; యథాయోగం=వ్యాధికి తగినట్లుగా; (పయో 

జయేత్ = [వయాగించవలయును 

తాల్బ్రర్భంమయుళి వమన విశేచనాది శోధన చికిత్సలను 'ద్వేషించు మాన 
వుల వలన ఉపలజషీంపబడిన వాతపి_త్తశేమ్మలు తమతమ స్థానములయందే; 
వృద్ది చెంది కాలాంతరము నందు అతి స్టాల్యము, [వ మెహము, అభిన్యాసమను 
సన్ని పొతము మొదలగు వ్యాధులను కలిగించును, బలకరము లై ఓక సాొత్మ్య 
ములై న పథ్యకరములై న ఆహారాదులనేత తృప్తిని పొందినవానికి కూడ 
కేజస్సు, వర్ణము, బలము మొదలగు వాటికి నాళ మేర్చడును. ఏ కారణము 

వలన రనదాతువును వహించు దుష్ట్రర క్త వాహకములై న సిరలు వాత పి త్తంమ్ము 
లను మూడు దోషములచేత పూయబడిన ముఖములు గలవె రనభాతువును 
ధరించవో అందువలన ఆరోగ వంతునికి కూడ శ్వా న్ర వకారము వమనాది వంచ 
కరగ్తిలను ఆయా నిర్షిష్ట కాలములలో చేయవలయును. లఅంఘన పాచనాదులచే 
కుద్దని బొందిన వాతపి త్త శ్లేమశ్తిలు ఒకానొకప్పుడు (ప్రకోపించును. వమనము 
విరచనము మొదలగు శోధన చికిత్సలతో శుద్ది చేయబడిన వాతాదులు ఎప్పు 
డును (పకోపమును చెందవు. కావున లంఘన పాచనాది చికిత్సలకంలు శోధన 
రూప్మమెన వమనాదుల' స చేయవలయును, దూమ్యము దేశము బలము కాలము 
జాఠరాగ్ని మొదలగు. నానిని చక్కగా గురించిన వైద్యుడు అనుభవసిదమెన 

లా ధ్జై 
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రసాయనములను శా స్త్రమునందు చెప్పబడిన (పకారము వమవాది పంచవపిధ 

క్రియల వలన మరల శరీరమును శుద్దిచేసి వాజీకరణములై న వృష్య యోగము 
లను చేయవలయును. 

భలిలేఖి : హృ తజమ్ శబ్దము _ పుంలింగము. సన్నిపాత జ్వరమునకు 

పర్యాయము. (నన్నిపాతము భిన్యాసం తం[బూయాచ్చ హృ తౌజసం) అత్ర 

వ భంశమనగా చకు(శోతాది ఇం|దియ నాళమని అర్థము. అలసకము దండ 

కము ఇవి ఉత్తరోత్తర లక్షణనహితముగ చెప్పబడగలవు. తృ ప్తిక=భుజింపక 
పోయినప్పటికిని భుజించునట్టనుకొనుట ((వమీలకండా సెమిత్యం, అనగా _స్టబ్దత 
యని అర్గము. ఆమ్లు పి త్తమున కిది మరియొక పేరని చెప్పుచున్నారు. “పచ్య 
మానంవిదాహ్యోన్నం రక్తాదీన్ కోపయేద్యదాయే పిత్తంచ కోపయేచాశు 
కఫస్థానాని 'వేదితమ్, తదాభవతి హి చూ్య్ఫూముఖ వై రన్య సాదనమ్। లవణం 
తికృమన్లుంచ సతతం ఛర్జయత్యపి, దాహో౭తి ని_దావిట్ సంగోవై_వర్గ్యం 
కార్భ్య మేవచ, అరోచకొ హ్యుచ్చుకితా (పసేకః శైమ్మణ_స్హథా, సర్వ త్తె తాని 
లింగాని నిశ్హశేత్ తత్ (పమీలకమ్ | వర్యాయాదమ్లుపితంచ తథావిత్త విషూ 
చికే. పాకమును పొందుచున్న అన్నమును దహించి రశకాదులను ([పకోపింప 
చేయును. కఫస్థానమెన వహాదయమున నున్న వాయువుచేత | పేరితమైన 
పి తముకూడ [పకోపమును చెందును, అప్పుడు గుండెనొప్పి, నోటికి రుచి 

తెలియక పోవుట, అగ్నిమాంద్యము, అరోచకము, కఫసావము (నోట కఫము 
(సవించుట) మొదలగు లక్షణములు ఏర్పడును, దినినే (నమీలక మందురు. 
వె నుదోహరించీన ప్య(ాధులకన్న, యీ వ్యాధి ఆహారము చేయకపోయినను 
సంభవించును. దినినే పిత్త విషూచీళ, ఆమ్ల పిత్తము అనికూడ అందురు. ఇది 
పోల భయంకర మైన వ్యాధి, 

మూ!  భేపజ విశే పథ్యమావో,రెర్భంహణ|క్రమా క్ ॥ 

కాలిషస్టిక గోధథూమ మాంసతీర ఘృతాదివిః। 

హృూవ్యదీప భె వజ సం యోగా దుచి పంకిదై 1॥ 

నాభ్యంగోద్వ ర్తన స్నాన నికాహస్నేవావ సీభిః। 

త థాసలభ తే శర్మ సర్వపావక పాటపమ్॥ 

ధీవ 'ర్రేందియ వైషమ్యం వృవషతాం_ దెర్జ్యమాయువః | 

(పలివదార్హము : భేషజతక్షపితే=- అనేక జెషధ  (వపయోగములవలన్ల 
కృశించిన శరీరమునందు; అవో.రె $=బలకరములై న ఆహారములచేత; బృంహా 
ణం=ాపుపి ని చేకూవ్చుట; పథ్యం =హిత మైనది; [కమాత్-=వరుసగా; శాలిడా 
శాలి ధాన్యము; షన్టిక 2షస్టిక ధాన్యము (అరువది రోజులలో తయారగు 
వంట); గోధూమడాగోధుమలు; మాంసడామాంసము; వీ.రహపాలు; ఘృతా 
దిఖిః = నెయ్యి మొదలగు వాటితో; హృృద్య=మననున కింపైనదియు; దీవన=ా 
అగ్నీ వృద్ధికర మైన; థి షజ్యసంయోగాతి = బొవధముల యో జననలన; రుచి 
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వం క్రిదై 8 ==రుచిపాకములను కలుగ 'జేయునట్టి వాటిచేత; సాభ్యంగ అభ్య 

గనముతోను; ఉద్వర్శన = మర్దనముతోను కూడిన; స్నాన == స్నానము; 
నిరూహా=ా కపాూయవ స్టి;స్నేవావ న్తభిః = స్నే వావస్తు వుల చేతను;సర్వపావకపాట 
వమ్ = నమ న్తమై నజాఠరాగ్ని పటుత్వమును; శర = నుఖమును; ధీవచ్చేందియ 

,ఐ_మల్యండాబుద్దివర్ణము ఇంద్రియములు వీటికికలువ రా హిత్యమును,;వృషతా౨ = 

వాజీకరణమును; త థా అత్త; ఆయువః = జీవితము యొక్క; దైర్యం — 

సమృద్ది ని;సః = వాడు;లభ తే - పొందగలడు, . 

తాళ్ళర్య్రంయు : ళోధనాదులచే  శుద్దికేయబడిన రోగికి అభ్యంజనము 
స్నానము నిరూవా అనువాసన వస్తువులు మొదలగువానిని చేయించి మనోవార 
ములు దీపనకర | దవ్వములు మొదలగువానితో రుచినిశీజీర్ణమును: కలుగ జీయునట్టి 

పథ్యకరమెనశాలి,షష్టిక ధాన్యములు,గొధుమలు, మాంసము, నెయ్యి మొదలగు బల 
కరమైన యావోరములచే యథా క్రమముగా శరీరమునకు బలమును కలుగజేయ 
వలయును. దినివలన జాఠరాగ్ని పటుత్వమును, ధీవుర్ణం|దియ వైమల్యమును 

వాజీకరణమును నుఖమును దిరాయున్సునుగూడ అతడు పొందగలడు. 

కొలౌళిఖ : అనేక జిషధపయోగములచేత కృశించిన శరీరమునందు 
ఆవహారములచేతన (క్రమముగ బలమును చేకూర్చుట హితము. సర్వపావక 
పాటవం అనగా జాఠరాగ్ని ధాత్వగ్నులయొక్క పటుత్వమని భావము. 

మూ! యేళూరవివ వాయ్యగ్ని క్షతభంగాగి సంభ వాః॥ 

కామ కోధ భయా డ్యాళ్ళ తే స్యురాగ న్లవోగ చాః। 

(ఐతివదార్గీము : యే=వవై తే, భూతడాభూతవేతాదులు; వివా 
వీషము; వాయు = గాలిసోకుడు; అగ్ని =అగ్ని; కుత = దెబ్బ;భం గాది=విరుగుడు 
మొదలగు వాటిచేత; సంభవాః పుట్టు నటువంటి; కామ |కొధ భయోాద్యాశళ్ళ = 
కామము, కోధము, భయము మొదలగునవి కలదో; తెడాఅవి; ఆగ _న్రవః = 
ఆగన్తుకములై న; గదా8 హై ఇధులుగ్యా; స్యుః = అగుచున్న వి, 

తౌత్స్ర్యోంము వ భూతములు, విషము, వాయువు, అగ్ని, గాయము; 
అవయవములు విరుగుట మొదలగు వానివలన సంభవించిన జ్వరాది రోగము 
లును, కామ కోధ లోభ మోపహోదులును ఆగంతుక రోగములనబడును. + 

కోలీలౌఖి : __ నిజరోగములనగా వాతపి_త్త శ్రేష్ములవలన జనించువ్యాధులు'? 
వాటికి చికిత్సలు చెప్పన తరువాత ఆ గంతుక వ్యాధులు, వాటి చికిత్సలను 
చెప్పుట కుప[క్రమీంచుచున్నాడు. భూతాదులచేత సంభవించువ్యాధులు రాగా 
దులు ఆగంతుక రోగములుగా సెరొనబడుచున్న వి. 
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మూ॥ త్యాగః (దజ్జా పరాధానా మీన్లి) యో పళమః సృృతిః I 

దేళ కాలాత్భ్మ విజ్ఞానం సద్వృ త్తస్యానువ ర్తనం 

అధర్వవిహితా శాన్సిః |పతికూల [గహార్భనమ్ । 

భూతాద్య స్పర్శనోపా యో నిర్జిష్టళ్చు పృథక్ పృథక్ | 
అనుత్ప త్రై నమా నేవ విధి లేషః (పదర్శితః Il 

నిజాగ తు వికారాణాముత్పన్నా నాంచ శాంతయే! 

(పతివదార్థయు : ; _వజ్షాపరాధానాం=శా(స్త్ర విహితనిత్యక ర్యానుష్థా 

నములయొక్క్కా; "త్యాగః హత్యాగము (ఇదియే బుద్ది పూర్వకముగా చేయు అప 

రాధము); ఇం (ది యోపశమః =మనన్సు మొదలగు ఇంద్రియములను జయిం 

స తిః =అనుభూత పదార జ్ఞానము, దెళకాలాతవిజ్ఞానం_దేశ = 

జాంగల అనూవ సాధారణ చెళశముల యొక్క; కాలడాశీతాది కాలములయొక్కా; . 

ఆతి = =—వాతెది (ప్రక్యతులయొక్క_; విజ్ఞానం=ావిశెషజ్ఞానము; సద్వ్జ్ర త్తస్య 

సత్సురుషులను; అనువ  రనం = అనుసరిం చియుండుట; అధర్య ఏహితా శాంతిః = 

ఆధర ఏ వేదోవదిస్టమైన శాంతీ[పయోగము; (ప్రతికూల (గహార్చనం= [పక కృతో 

ప|దవమునకు కొరకుడుగా చెప్పబడు (గహమునకువిరుద్ద గహమును అర్భించుట; 

పృథక్ , పృథక్ = వేరు వేరుగా; భూతాద్య స్పర్శనోపాయః =భూళాది తాకిడి 

లేకుండుటకు ఉపాయముగా; నిర్దిష్ట శ్చ వని శ్రేశింపబడియున్నది; ఉత్పన్నానాంవ= 
సంభవిం చినటువంటి; నిజాగంతు వికారాణాం = నిజఆగంతు రొగములయొక 
శాంత యే = ఉపశమనము కొరకు; అనుత్ప తె ప్రచకారాకుండుట కొరకు; సమా 

“చ్చ =సం|గవాముగః; ఏష విధిః =ఈ క్రమము; |పదర్శితః చూ పెట్టబడీనది. 

తాత్శ్రర్యూము 5  నిజాగంతుక వాాధులయొక పరిహోరార్థము ఏ అట్ట 

వ్యాధులు రాకుండుటకును సం|గహముగ ఈ|క్రమము ఆచార్యుచేత ని రైశింప 

బడినది. ఆ(క్రమమేమనగా పజ్ఞాపూర్వకమైన అపరాధమును చేయకుండుట, . 
ఇం|[దియ ని[గహము, అను భూత పచార్థజ్ఞానము, చెశకాలాది విజ్ఞానము, సచ్చి 

లము, అధర్వ వెద విహిత శాంతి (ప్రయోగము, (పకృతరోగ కారకుడైన 
(గవామునకు [పతికూలమైన (గవామును పూజించుట ఇవన్నియు యథా కమ 

ముగా 'నిజాగ నృ రోగములకు వరిహారముగా నున్నవి. 

కోలిలేఖ : ప్రజ్ఞావరాధమనగా దిన చర్యయందు చెప్పబడిన విధిని అతి 

(కమించుట యని అర్థము. దేశ కాల ఆత్మవిజ్ఞనములను ఆక ళించుకెనుటవలన 

మనస్సు నిర్భ్ణలమగును.  దేశకాలాతగి విజ్ఞానమనగా తాను పుట్టిన "దేశమును 

తెలిసికొనుట, దేశమును పురస్కరించి ఆ దేశమునందు ఏది ఆచరించవలయును, 

ఏడి ఆచరించరాదు, తన న్వభావాదులను తెలిసికొనుట, కా లాదులనుబట్ట 

తదనుగుణముగా [కియలనాచరించుట, ఇట్టి కల్పనా |ప్రకారములు భూత నుత 

పిశాచాదుల తాకిడి లేకుండుటకు ఉపాయము భూత విద్యలో ఉటంకించబడినది. 
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మరియు ఆ భూతములు కొన్ని ఆవేశించి యుండును. కొన్ని మానవుని చంపు 

నని చెప్పబడయున్నది. 

మూ॥ శీతోద్భవం దోషవచయం వనన 

విళోధయన్ (గీష్మజ మ|భ కాలే 

ఘనాతంయే వార్షిక మాళు సమ్యక్ 

(పాప్ప్నోఖి రోగానృతుజాన్ నజాతు॥ 

అర్జములు : శీతోదృవం = హేమంత శిశిర బుతువులయందు జనించిన, 

ధోషచయంయ == వాతపి త్త శ్లేషశ్రలను దోవ సమూహమును; వని = వసంత 

బుతు పారంభమునందు; (గ్రీమ్మజం = (గీవశ్రిబుతువునందు జనించిన; దోవ 

చయంాాదోషములసు; అ|భకా లేకావరా కాల (పారంభమునందు; వార్తికం = 

వర్షాకాలమునందు జనించిన; దోమచయం = దోవములను; ఘనాత్య యే = 

(వర్తాకాలము గడిచిన పిదప) - కళరత్కాలమునందు. (కార్తీకమాసమునందు); 

ఆశు = త్వరగా; నమ్యక్ == బాగుగా; విళోధయన్ = కోధించుచూ; బుతు 

బాన్ రోగాన్ == ఆయా బుతువులందు కలుగు రోగముల; జాతు= ఎప్పుడు 

గూడ; |పాప్మోకతి=పొందడు. 

తాత్తర్భము £ పాముత శిశిర బుతువులయందు జనించిన దోషము. 

లను వసంత బుతు |పారంభమునందు అనగా చై |(తమానమునండే ళొధించవల 
యును. (గీవరుబు తువునందు జనించిన దోషములను వర్తాకాల (పారంభమున 

శోధించవలయును. పర్షూకా లమునందు జనించిన దోషములను శరత్కాలము 

నందు శోధించవలయును. ఇట్టు ఆయా బుతువులయందు జనించిన దోషముల 

నాయా కాలములయందు తప్పక బాగుగా శుద్దిచెసికొనిన పురుషుడు ఆ యా 
బుతు సంబంధము వలన కలిగిన రోగముల నెఫుడును చెందకుండును '( బాధ 

పడడు). 

కోళిలోఖ : _దధోపోాదులయొక్క_ శోధన (పకారము చెప్పబడినది. చానికి 
కాలమిపుడు చెప్పబడుచున్నది. కీతోద్భవమని, సాధారణ కాలముల యందు 

దోషములను పరిహరించుకొనుచు ఆయా బుతువులలో జనించు వ్యాధులను 

పొందడు. 

మూ॥ నిత్య, హిొతా వో వివోర నేవీ 

౫మీక్ష్యు కారీ విషయే న్వు కః 

చదాతాసమః ఒత్యపరః కమా వా 

నాపోవ నేవీచ భవ శ్యరోగ,ః ॥ 

(వతి వదార్గ్భము:  నిత్యండాఎల్లప్పుడును; హితావోర విహార సేవి= 

పథ్యక రములగు ఆహార విపోరములను సేవించువాడు; సమీ త్యుకార = ఆలో చిచిం 
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పనులను చేయువాడు; విష యేషు =ఇం (దియ విషయముల యందు; ఆన కః 

తగులుకొనని వాడు; దాతాహదానళీలుడు; సమః డస్తమద్భషప్టి కల వాడు; సత్య 
ఒర పరః =ఒనత్యమునం దె ఆన క్తి కలవాడు; తమావాన్ == ఓర్పుగలవాడు; ఆపో 
పసేవీడాఅవు ల నా|శయించి యుండువాడు; అరోగఃహరోగము లేని వాడుగా; 
భవతి=ఆగు చున్నాడు. 

తాల్ఫర్భంము : ఎల్లప ఎడు పథ్యకరములగు ఆహోారవిహోరములను సేవించు 
"వెడు. కామ (కోధాది ఇం|దియవిషయములందు తగులుకొనని వాడు, సత్య 

పరుడు, సమదృష్టి కలవాడు, ఓర్పుగలవాడు, ఆప్తుల 'నా[శయించి యుండు 

వాడు రోగ రహితుడుగా చెప్పబడు చున్నాడు. 

మూ అ్రేష్వు లభ్యవ్య కృత ప్రయత్నం 

క్ళృతాదరం నిత్యముపాయవత్సు 

జి తేం[ దియం నానుపత. నిరోగా 

న్రత్కాల యుక్తం యదినా ని దైవమ్ ॥ 
—ద 

(వతివదార్థిము : అల భ్యషు =అలభ్యమ్నులెన; అ న్రైషు = అర్ధముల 

(ధరార్రర్థ కామ మోతముల) యందు; ఆకృత [పయత్న ం=చేయని వానిని; 
ఉవాయవత్సు =ఉపాయ నాధ్యములై న విషయము లందు;నిత్యం = ఎల్లప్పుడు; 

కృతాదరం=[పయత్న శీలుని;జితేం| దియం =ఇం| దియములను జయించిన వానిని; 

తత్యాల యుక్తండాబాన మిథ్య అతియోగ రహితమైన కాలముతో కూడు 
కొన్నట్టి వానిని; దైవం యది నాస్తిడాదురైవము లేనియెడల; రోగాః= 

వ్యాధులు; నానుపత ని =శాకవు. 

తొత్మ్రర్భము: తనకు లభ్యములు కానీ వస్తువులను గురించి పయ 
త్నము చేయని వానిని (పయో జనముతో కూడిన పనులయందు ఆసక్తుడైన 

వానిని ఇం[దియములను నిిగహించువానిని దైవము అనుకూలముగ నుండు 
నపుడు రోగములు కలుగ నేరవు. (పమియును చేయజాలవు. చాధించవని 
అర్ధము). 

కోళిలేఖ: ఎవడై తె అనంత లాభములతో కూడిన అలభ్యములై న 

పురుమార్థములందు [పయత్న ము చెయనివానిని ఉపాంముల సాధ్యములై న 
వాటియందు (పయత్న శీలుని, జితం దియుని, ఆయా కాలముల యందు దైవ 

మనుకూలించిన యెడల రోగములు కలుగ నేరవు. 
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మూ! కాలోఒనుకూలో విమయామనోజ్ఞా 

థరా్ట్యాం క్రియాః కర్భాసుఖాను బ౦ధి ॥ 

నత్వం విభయం విశదాచ బుర్ధి! 

ర్భవన్ని ధిరస్య సచానుఖాయ ॥' 

(వతివదార్ధ యులు : ధీరన్య డాధీర పురుషునికి; నదా =ఎల్ల ప్పుడు; కాలః = 

కాలము; అనుకూలః = అనుకూలము; విషయాః = ఇంద్రియ విషయములై న 

అర్హ ములు; మనోజ్ఞాః = మనోహరములు; (కియా; = కార్యములు; ధరార్ర్యి! = 

ధరగిముతో కూడియుండునవి; కర్భ = వ్యాబారము; సుఖానుబంధి ౫ ఇపా 

పరములయందు నుఖమును కలిగించునది; సత్వం = మనన్సు; విధేయం = తనకు 
లోబడినట్టిది; విశచా = నిర్ణలమైన; బుద్దిశ్చ=ాబుద్దియు; సుఖభాయడాసుఖము 

కొరకు; భవ న్రి=అగుచున్న బి. 

తొత్న్రర్భ్యాయు : అనుకూలమైన కాలము, మనోహరములె న ఇంది 

యార్జములు, ధర్మముతో కూడియుండు వ్యాపారములు, తనకు లోబడియుండు 

మనస్సు, నిర్మలమైన బుద్ధి ఇవన్నియు. థిరపురుమనికి ఎల్లప్పుడు సుఖమును 
కలిగించును. 

ఐదవ అధ్యాయము 

సమా పము 
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షషో౬ ధ్యా యము 

మూ॥ అధాతో దవగ్రవ్య విజ్ఞానీయమ్ నామా ధ్యాయం. వ్యాఖ్యాస్యామః | 

ఇతివాస్మా ఒహు శా[శేయాదయో మహర్షయః 

(నఆతివదార్థము : అధ = తరువాత; అతః ౫ ఇందువలన; . (దవ[దవ్య 

విజ్ఞానీయమ=|దవ। దవ్య విజ్ఞానీయమను; . నామా పేరుగల; అధ్యాయమ్ = 

అధ్యాయమును; వ్యొఖ్యాన్యామః =పివరించ గలము; ఇతివా=ఇట్లని; ఆ(తయా 

దయోమహవార్ష యఃహఆ| తేయుడు .మొదలుగాగల మవార్షులు;. ఆహున్మ = 
పలికిరి, 

కళిలోఖ: ఆరోగ్యవంతులకు హాొతముగా నుండు విషయములు తెలియ 

చేయు సందర్భమున అన్నపానములను చెప్పుచున్నారు. నంస్కరింపబడి ఉపయో 
గించు అన్నపానములను చెప్పునప్పుడు మొదట తోయ మే చెప్పవలయును కాన" 
మొదట తోయాదులను గురించియే చెప్పబడుచున్నది. 

తాత్న్రర్భుము : అన్నపానములు సంస్కరింపబడిన తర్వాతే వాటి 

వుపయోగము జరుగుచున్న ది. అన్నపానములలో [దవరూవమైన నీటికి [పాధా 
న్యత కలదు. నీరు లేనిదే ఘనప దార్థముల సంసా్కారము వీలుపడదు. కాన 

మొదట నీటిని గురించి యే వివరించుచున్నాము. 

మూ॥ జీవనం తర్పణం వాద్యం వ్లోఏ బుద్ధి (పబోధనమ్ ! 

తన్వవ్య క్రరనసం మృష్టం ధీత్రం శుచ్యమృతో పమమ్ 1 

సూ రోోద్ధ్భృత (పము క్షత్వ్యాలఘు వాత కఫా పహమ్ 1 

త్య జీవన సౌమ్యతై్వః పిత్తర క విషార్తి జిత్ ॥ | 

గంగా బునథ్రసో[భష్షం స్పష్టం త్వల్కేందు మారుశెః 

హితాహితక్య తత్ భూయో దేళ కాలావపేతత॥। 

(వతివదార్థము : జీవనం = సౌమ్య ధాతువులను వృద్ది చేయునది; తర్పణ ౦౮ 
=ాతృ ప్ర్తిని చేయునది; వాద్యమ్ =వాదయమునకు పథ్య మైనది; హ్లాది== 
ఆవ్లోదమును క్షలిగించునది; బుద్ధిపబో ధనమ్ == = బుద్దికి పటుత్వము కలిగించునది; 
తను = స్వచ్చమైనది; అవ్య కృరసం =మాధుర్యాది “రసములు లేనిది; మృష్టం= 
స్వాదుత్వాది గుణములతో కూడినట్టిది; శీతం=వీర్యముతో ఫీశ్రమెనది; శుచి = 
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పవి|త మైనది; అమృతో వమమ్ =అమృతము తో సమానమైనది; సూర్యోోద్దత 
(పము కృతావత్ = నూర్యునిచేత (గహింపబడి వదలి పెట్టుటవలన; లఘు = శేలిక 
యొనది; వాతకఫావహమ్ == వాతకఫములను పోగొట్టునది,శె త్యజీవన సౌమ్య 
కె వః డా శితవీర్యము సౌమ్యధాతుపోషక్రము సౌమ్యము అగుటచెత; పిత్తరక్ర 
విషార్తిజితి పి త్తరక విషబాధలను పోగెట్టునది; అర్కేందుమూరుతై 8 = 
సూర్యచం[దవాయువుల చేత; నృష్టం=భూమిమీద వడిన వెంటనే స్పవ్టమెనది; 
నభసః == ఆకాశమునుండి; (భష్టమ్ = పడినదియెన; గంగాంబూ=ాగంగాజలము; 
తత్ = ఆ గంగాజలము; హితాహిత త్వె = పథ్యాపథ్యములను నిర్లయించు 
టలో; భూయః = మరల; దేశకాల =.చేశళకా లములను; అవేక్షతై అ పేకించు 
చున్న ది. 

కాళ్ళర్యొమే : అన్నపాసేయములను గురించి వివరించునప్పుడు 
సంన్మృృతములై న అన్న పానములను చెప్పుటకు ముందు (వక్ళతి సద్దములై న. 
పొనములను' వీవరించుచున్నారు. ఆకసమునుండి పడిన గంగాజలము సామ్య 
ధాతువులను వృద్దిచేసి, వాతో శ్ర శ్లైవరములను, సమస్థితిలో నుంచును. లఘు వుగను 
స్వాదుత్వాది గుణములతో కూడుకొనినదిగను వుండును. సూర్యునిచెతగహించ 
బడి వదతి పెట్టినది కాన. స్వచ్చమైనది. పవి[త మైనదిగా కూడా వుండును. ఈ 
గంగాజలము దెళకాలాడులను బట్టి ప థ్యాపథ్యములుగా మారుచుండును, 
మరియు నంస్కా_తాదుల . చేత. విశేషగుణచాయి గా కూడా వుండును. 

కోళిలోఖ: నీటికి (పథమ స్థానమున్నందున మొదట నీటినే (గహించడ. 
మై నది: మృష్టం అనీ: చెవ్పుటవలన మాథుర్యాది రసములు లేకున్న ను. స్వామదు 
త్వాది గుణములతో కూడుకొన్నద్, శీతం అని చెప్పుటవలల శీత్రపీర్య మనియు, 

అగ్ని ఆవవోదుల. చేత ఆత ప్టమెన ఇతర ఉదకముల. కంశే కీతతరమ్ తని. 
చెప్పడమైనది. ఇతర జలముల కంచు. గంగాజలము చాతవ్ త్త న్లేమ్మముఅను 
మూడింటిని పోగెట్టునది యని చెప్పడమైనది, చేశకాలములు ముందు చెప్ప 
పోవుచున్నందున వాటి వివరణము ముందు రాబోవుచున్నది. 

మూ! యేనాఖి వృష్టమమలం శాల్యన్నం రాజరస్థితమ్ 
ఆక్ష్సిన్న మవివర్శ ౦ వాతత్సయం గంగామన్య థా! | 

సాము[దం తన్న పొ తవ్య్థం మాసా చాళ్వయుజార్వినా। 

(వతివదార్థయము : యేన = యేనీటితో; అభివృష్టం = తడువబడిన; అమ 
లం నిరస్త ఖ్యమైన; ఘైఖ్యన్నమ్ =ఖాల్త్యోధనము;. రాజతృస్థితమ్ = వెండ్లిపా తలో సుంచినది;. అక న్నాతడ్రవనిది:. అవివర్ణ మ్ డ్వావర్లము మారనిదిగా;. భవతి వగు చున్నది తన్పిగాంగవొకాల్ల గంగాజ్లల్లము; వేయం == (క్రాగదగినది; అన్యధాడా అట్టుకానిపక్షమ్రున్య  ఆశ్వంమ్సుజ్లాద్' మాపాక్వినా. ==. ఆశ్వంయుజమా నముకు విడిచి; సాము[దర్షకావమ్ము దజ్ఞల్లము; వష్తాతవ్యమ్ = (కా గదగినధికాదు, 
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తొత్వర్య్యయు : పాన యోగ్యమగునుదక (పశన్నిని నం్యగహకారుడు 

సూ వాన్షితినూవత్రిముగ వివరించుచున్నాడు. శాల్యోదనము నీటితో తయారు 

చేయబడివది- వెండిపా[తలో నుంచిన అన్నము తడవనిది వర్ణము మారనిదిగా 

యగునో అట్టి గంగాజలము పానయోగ్య మైనది. అట్టుకాకున్న ఆశ్వయుజమా 
సమును వదలిపెట్టి ఇతర మాసముల యందు సము(ద్రజలములను పానముశేయ 

రాదు. 

కలలే : నిర్మలమైన యేనీటితో తడుపబడి సిద్దముచేసిన శాల్యోదనము 
రజత పాతలోనుంచిన,తడవనిది/ మెత్త బడనిది) వర్ణ ముమారనిదిగా వుండు నో అట్టి 
గంగాజలము వాన యోగ్య మైనదిగా నిర్ణయింప బడినది. మరియు ఇతర మాన 

ములను విడిచిపెట్టి ఆశ్వయుజ మాసములో సాము| దజలములు పాన యోగము 

లుగా చెప్పబడినవి. 

య వ : “సాము[దం తన్న పాతవ్యం మాసాచాళశ్వయుజాద్వినా" 

అను వాక్యము న్నుళుత నూ్యూతస్టానమువందలి ల్ అధ్యాయములో నిది. ఆ 

వాక్యమును. యీ(గంథ కారుడు (గహించెను. సు శుతమునందు గంగాసాము 

[దో దకముల భేదమిట్లు చెప్పబడినది. నన్నవరి యన్నము ముద్దను పాసి పోకుం 

డుదానిని ఎక్కువ నెండిపోకుండా దానిని (గహించి యొక వెండిగిన్నెలో 

బెట్టి వర్షముపడునవుడు. ఆమబయట నుంచవలెను. వర్షోదకములో దడిసిన యా 

యన్నము శెండుగడియల తర్వాత వేసినది వేసినట్లుండి మెత్తబడి పోకుండ 

నుండిన 'యెడల. గాంగోదకము వర్షించుచున్నదని తెలియవలెను. అట్టుగాక 
రంగుమారి మెతుకు మెత్తబడి పోయినచో సాము దోదకము వర్తి ౦పుచున్నదని 
'తెలియవలను. ఇందులో గాంగోదక మే |[పధానము. దీనినే ఆశ్వయుజ మాస 
ముల్లో* (గహిోంపవలెను- 

సాము ద జలము నిలువ చేయకూడదు. నమ్ముద జలమైనను ఆశ్వయుజ 
మాసమున గురిసిన దానిని సం|గహించినచో గాంగోదకమువంటి గుణము కలిగి 

యుండును, అగస్త్యోదయము ఆశ్వయుజ మానమున ఏర్పడును, విష సద్భశము 

లైన జలములు వై మాసమున నిర్విషములగును. ఈ విషయములో చరకుడు 

ఇట్టు వివరించుచున్నాడు. ఆకసము నుండి పడిన నీరు కాలమును బట్టి సంచరిం 

చుచుండును. చంద వాయు నూర్వుల యొక్క స్పర్శ యేర్పడిన తరువాత 
పృథివి యొక్క గుణమును బట్టి, శీత ఉప్ప స్నిగ్గ రూజాది గుణములతో కూడిన 
దిగ నుండుము, వాటికి చేశ కాలాదులను బట్టి గుణములు మారుచుండును, 

అఫ్టాంగ సం|గహమునే అష్టాంగ ప్యృాదయకారుడు గూడ (పతిపాదించినట్టు 

స్పష్టము. 
మూ... ఖాత డ్రాత శిలా సృష్ట వస్తాది. భ్యళ్చు శ్రతం జలమ్॥ 

హేమ మృణ్మయ ప్త స్థ మవిఫన్నం సగ్లాపి బేథ్ | 
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(వతివదార్థము : ఖాత = |తవ్వబడిన పల్లము నందలి; ఛెత శిలా 

పృష్ట డనిర్భలమైన రాతి | పదేశము నం దల్వివస్తా 9దిభ్యః =నిరగ్తెలమైన వస్ర్రుముచె 

(గహింపబడిన: హేమ మృణ్మయ పా (త్రస్టమ్ = బంగారు వికారమైన లేక 

మట్టితో చేయబడిన పాత్రలో వుంచిన; అవిపన్నమ్ వావిక్ళొతి చెందనటువంటి; 

జలండానీరు; సదా=ాఎల్లప్పుడు; పిబేత్ | తాగ వలెను. 

తాత్ఫర్యంయు :  (తవ్వబడిన వల్లమునందలి జలమును రాతి (ప్రదేశము 
నందలి జలమును నిర్మలమైన వస్త్రముచే గహింపబడిన జలమును, వికృతి చెంద 

నటువంటి జలమును, బంగారు పాత్రలో లేక మట్టి పాతలో నుంచిన జలమును 

అన్ని కాలముల యందును వుపయోాగించుకొన వచ్చును, 

కోలిలోఖ : _ వర్తి ంచిన నీటిని మొదట గ్నర్హలము నుండి ఉపాయముగ 
(గహించ వలెను. తెల్లటి వస్త్రమునుండి (గహించిన జలముబంగారుపా (తలో 

నుంచిన నీరు _శేష్టమె నది, 

మూ॥ తవ భావేచ భూయిన్ట మాన్తరిజానుకారియత్!॥ 

(వతివదార్థము : తదబా వ = అట్టి జలము లభించని యెడల, 

భూయిష్టమ్ = మిక్కిలి; యత్ = యేస్వచ్చుత్వాది గుణములచే; ఆ న్లరిఖాను 
కారి=ఆకాశోదకమును అనుకరించు చున్నది. ( అట్టి గుణములతో కూడిన) 

తత్ -వాటితో సమాన్నమైన గుణములతో; స్వాతీ =వుండును. 

తాల్ఫర్యుయు : _ ఆశాశోదకము దొరకని యెడల నైర్మల్యాది గుణ 
ముల వలన తరుచుగా ఆ'కాళశోదక మునకు సమానమైన యుదకమును పానము 

చేయవలెను. 

లలిలేఖి ; వై రశ్రల్యాది గుణముల వలన ఆశకాళోదకమును ఏ జలము 

అనుకరించుచున్నదో ఆ నీటిని యెక్కువగా పానము చేయవలెను. 

మూ॥. శ్వేత కషాయం తత్స్వాదు కృ సై తి కంచ పాండు రే॥" 

వీలే కషాయ మధురం చేశా లవణ మూషరే। 

సకారం క పిలేమి |శ్రం మి|శే యాంబు గుణాది కే 

మధురం లవణామంతు భవేద్యూమి గుణాదికే। 

'కేజోదికే తిక్ష.కటు కపాయం పవనాది శే। 

దివ్యాను కారిత్య వ్యక్ష్తరస త్వాత్ ఖ గుణాధిశే;. 
శుచి పృధ్వసి త శ్వేత దేశి చా ర్కానిలావాతాత్ | 

(వతివదార్హము :.. శ్వేతమృది = తెల్ల మట్టిలో; స్థితండాఉన్న; ఉద 
కం = నీరు; కషోయంవకషాయ రనమును; కృగుడానల్ల మట్టిలో నున్న ఉద 

కము; స్వాదు=-మధుర భావమును; పొండురే= పాండు వర్ణము గలిగిన భూమి 

యందున్న నీరు; తి క్షతాం=ాచేదును; నీలే = నల్ల భూమియందున్ను' ఉదకము; 
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కషాయ మధురండాఒగరు స్వాదు రనములను; ఊవశే చేశేడాచవిటి నేలలో 
ఉన్న నిరు; లవణం ఊఉవ్పుగానూ; కపిలే చేశైైఊగోరోజనము వంటి వర్ణ ము 

గల |పచేశము నందున్న నీక; నతారం = తారత్య గుణముతో కూడినదిగా; 
భవతి అగుచున్నది, (మృదు భావము); మ్మ శ =మి| శ లక్షణములతో గూడిన 

భూమి యందున్న నీకు; మి(శం = మి[శగుణములు గలదిగా; భవతి=అగుచు 

న్నది; అంబుగుణాధికే చేశే=- ఆవ్య భాగము అధికముగా గల దేశము నందు; 
మథురం = తియ్యగా; ఉదకండానీరు; భవతి=అగుచున్నది; భూమి గుణాధిశే 

'దేశే=పార్చివ గుణము అధికముగా గల భూమి యందు; లవణాన్లుం జలం 

భ పెత్ దలవణామ గుణ యు క్రమెన; ఉదకండానీరుగా; భవేత్ =అగును; తేజో 
=ఆగ్నయాంశము అధికముగా గలిగిన చేశే=ాభూమియందు; ఉదకం = 

నీరు; తిక్తకటు చేదు కారమును; భవేత్ =పొందును; వవనాధికే=వాయవ్యాం 
శము అధికముగాగల; దేశే == దేళమునందలి; ఉదకం = నీరు; కపాయండాజగ 

రుగా; భవేత్ హఅగున్తుఖగుణాధిశేతు- ఆకాళ గుణాధిక్యమునందై శే "లే; అవ్య క్త 

రసత్వాత అవ్య క రసము వలన; దివ్యాను కారి =ఆ కాళోదక సమానమెన 

గుణము కలదిగా; భవేత్ =అగును; చడామరియుు; శుచి డావరిశుద్దమైన; పృధా=. 

విశాల మెన; అసిత = =ైనల్లనై_న; శ్వాుతడా తెల్ల నై. న; దేశ గుమి యందలి; 

జలం డానీరు: అర్మానిలావాతమ్=సూర్య వాయువుల చేత నశింప బడినది; 
దివ్య సద్భశము=ఆ'కాశోదక్ర సమానమైనదిగా; భవేత్ అగుచున్నది. 

_ తాత్భర్యమ : చేశ విశేషమును బట్టి జలమునకు కోలుగునట్టి రసములను 
వివరించుచున్నాడు--మట్టి తెల్లగా నుండు |పదేళములో నున్న నీరు కపాయ 
రస భావమును, నల్ల మట్టిలో నున్ననీరు మధుర భావమును, ెలువు మించిన 

పచ్చని భూమిలోనున్న నీరు తిక్త భావమును, నల్ల శేగడిలో నున్న నీరు 
కషాయ మథుర భావమును, చవిటి 5 నేలలోనున్న నీరు లావణ్యమును, మి 

గుణములు గలిగిన మట్టిలోనున్న నీరు మి్మిశ లక్షణములను కలిగి యుండును. 

మరియు ఆప్య్యాంళ మధికముగా గల (ప్రదేశము నందలి నీరు మథురముగా 

నుండును. పార్టి వాం శమధికముగాగలభూమి యందలి నీరులావణ్య ఆమ్లయు క 
ముగా నుండును. ఆగ్నెయాంశము అధికముగా గల భూమి యందలి నీరు 
తిక్క కటు భావమును చెందును. వాయవ్య భాగ మధికముగా గల చేశ మందలి 

నీరు ఒగరుగను ఉండును. ఆకాశ గుణాధిక్యము నందు ఆకాళము నందలి నీరు 

అవ్య క్ష రసమును కలిగి యుండుట వలన వై ఉదకములో ఆకాశోదకముతో 

సమానమైన గుణ ముండును. మరియు శుద్దమైన (పదేశమునందు విశాలమై న 

(వదెశమునండు నల్ల మట్టియందు, _ తెల్ల మట్టి యందు ఉన్న నీరు, నూర్యుని 

చేత వాయువు చేత స్పృృశింపబడుట వలన ఆకాళోదకముతో సమానమైన పతి 

పత్తి గలదిగా (గహింప బడినది. 
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లొకిలోఖు : వెనుకటి వాక్యమునందు "భూయిస్టుం' అని చెప్పబడినది. 

దానినే దేశ ' విశేషముచేత ఈ భాగమునందు విశేషముగా చెప్పబడుచున్నది. 

ఊపర అనుపదము “ ఊపషరః శారమృ _త్తికా' జారసద్భశమైస మట్టిఅని అర్థము, 
తారమనగా రసవిశేషము. జారమనగా సౌమ్యమని అర్థము: సౌమ్యమనగా 

మృదుత్యమని అర్థము. ఈ భూమి యంతయు పంచభూతాతడగ్థకము. అయినను 

అన్నీ (ప దెళములందును భూతనామ్యుము ఉండదు. అందువలనస భూతాధిక సిత 

వలన పర్పడు పరిణామములను వాటివలన గలుగు రన విశవములును ఇందు 

బొందు పరచ బడినవి, ఇచట ఉపయోగింపబ డిన గుణళ బ్రము భాగవ 'ర్యాయము 

మూ॥ శాఎసారన తాటాకై చౌణ్ణ (ప్రా స్రవణాద్భదమ్॥ 

వాపీ" దీతోయమితితత్ పునఃష్మృతమష్ప్ట దా॥ 

(వఆివదార్థ్ము : తత్ =ఆజలము; పునః =మరల; అష్టధా= ఎనిమిది విద 

'ములుగా; స్ట్టైతంవచెప్పబడినది; కాప == నూతులలోని నీరు; సారసహసరన్సు 

నందలి జలము; తాటాకహాచెరువులలోని నీరు; చెజ్ద =.వెలమలలోని నీరు; 

_పా(న్రవణ = సెలయేటి యందలి నీరు;జొద్బుదము ౫ నేలలోనుండి యువి కెడి 

జలము (ఊట); వాపీ = దిగుడుబావులలోని నీళు; నదితోయం = నది జలము; 

ఇతిీ=ై అని. 

తాత్ఫర్భంము : నూతులయందలి, నరన్వ్బులయందలి, చెజువుల యందలి 

చెలమల యందలి, సెలయేటి యందలి, ఊటలయందలి, దిగుడుబావులలోని, 

నదియందలి నీరు ఎనిమిది విధములుగా నుండును: 

కొలిలౌఖ: కూసేభవండాశకాపమ్, సరసే-భవం=ాసారనం, చెన్లాం=ా 

పర్వతాదులయందలి రాళ్ళ [కిందనుండు నీరు, తాటాకం హె ఆకసమునుంచి వడి 

'భూమిలోనున్ననీరు, [పా సవణం హపర్వతమునుండి -జారిననీరు, :జొద్భుదం = 

భూమిని తవ్వి అచటనుండు నీరు, వాపీడాజావివలె అంతటన .మెట్టు గలది! 

మూ॥ సవారం విత్తక్ళక్ కౌవం దీపనాన్న తివాతళమ్॥ 
సారనం స్వాదు లభఘచ ఆటాకం గురువాతళమ్ 

చౌణంతు పిత్సళం దోషవారం |ప్రానవణోచక మ్॥ 

జె ద్బ్చుదం స్వాదు పితఘ్నం సాదు వావీజలం లఘు॥ 

నాదేయం వాతళం రూకం కటుకంచత చాదిశేక్॥ 

“'ధన్వానూప మహీ[ ధాళాం సామీప్య త్ గురులాఘవమ్॥ 

(వజివదార్జము : సారం = తారరనముతోకూడి; పి త్తక్చత్ =పి తృమును 
వృద్ది చేయును; కాపంతోయం=నూతులలోని నీరు; దీపనాత్ = అగ్ని దీపనమును 
"జేయుట వలవ; సారసంతోయం = నఠస్ఫులయ దలి నీరు; నాతివాతళమ్ = 
ఎక్కువ వాతవృద్ది కరము కాదు; చ= మరియు; స్వాదువచమధురము; లఘు = 
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లఘుగుణముక లది; తాటాకంతోయం = చెరువులల్ లోనినీరు; గురు = గురుగుణ 

ముకలది; వాతళమ్ ై-వాతమును వృద్దిచేయునది; చెణంతోయం=చెలమల 

లోనినీకఘు; పిత్తళం పి త్తళారక్యమెనది; | పాసవణం వ సెలయేటియందలి;ఉదకమ్ 
=నీరు; దోవ షవారం=| తిదోషములను హారించును; జాొద్చితం=ఊటల యందలి 

నీరు, మధురండాతీయ నె నది; పితఘ్నం = పిత దోషమును శమీంప చేయును; 

వాపీజలం వ _దిగుడుజావులలోని నీరు; మధురం = తీయనై నది; 

చ = మరియు; లఘు = లఘుగుణముక్లది; నాదేయంతోయం = 

నదీజలము; వాతళం =వాతమును వృద్దిచెయును; రూక్షం ారూక్షగుణముక లది; 

చడామరియు; కటుక ం=కటురసయుక' మైనది; దన్వానూప మహి దాణాంధన్వ 
= జాంగల చెళశమునందున్న ఆనూపచదేశమందలి వర్వతములయొక్క; సామీ 
పాతి దగ్గరగా నుండుటవలన; గురులాఘవంహాగురులాఘవములు; తత్ ౨ 

ఆది కేక్ = అదిగో చెప్పబడుచున్నది. 

తొతృ్రర్భయు: ఈ భాగము నందు ఎనిమిది విధములై న నిటి యొక్క 

గుణములు వివరింవబడు చున్నవి. కూప జలము తార గుణము కలిగి, పిత్త .వర్డ 

కమై నదిగాను, సరస్సు నందలి నీరు అగ్ని దిపనము చెసి, కొద్దిగా వాతమును 
వృద్ది చేయదగినదిగాను మరియు స్వాదు గుణములు కలదిగాను, తటాక జలము 
గురుగుణము మరియు వాతమును వృద్ది చేయునదిగాను, చెలమలలోని నీరు పి త్ర 

వర్గక మయినదిగాను, దిగుడుబానులలోని నిరు మధుర మై నదిగను, లఘుగుణము 

కలది గాను, సెలయేటి యందలి నీరు |తిదోమ పారముగాను, ఊటల యందలి 

సీరు మథురము గాను పిత్త శామకముగాను, నది జలము, వాతవృద్దికర ముగ 

రూక్ష గుణము కలదిగా, కటు రసము కలదిగాను [గ్రహించ వలను. జాంగల 

దేశములో జనించిన కూపాదీ జలములకు ఎక్కువగా నీటితో సంబంధము లేకుం 
డుటచే బందముండుటచే గురువుగా నుండును. పర్వతములో పుట్టిన నిళ్ళకు 

కొద్దిగా జలముతో నంబంధముండుటచే లఘువుగ నుండును, 

కోళిలోఖ: జాంగల దేశము నందున్న ఉదకములు లఘు గుణముల్లు 
కలవి, ఎందు కనగా అచట ఎక్కువ నీటితో నంబంధము లేకుండుటవలన 
జాంగల 'దెశము నందలి పర్వతముల వద్దనున్న కూపముల యందలి నీరు చాల 
తెలిక యెనది. ఆనూవ దేశము లందలి కూపాదుల యందలి నీరు గురు గుణము 
కలిగి యుండును, 

నా, నూతులలోని నీరు శేష్యిమును వారించునదిగను: 
లఘ గుణము గలిగి 'దీపనము చేయునది గను, నుశుతుడు చెప్పెను, (దీపనమనగా 
ఆమమును వచనము చెయక  అగ్నిదీపనము మాత్రము కలుగ జ నెడిది. 

తటాకములోని నీరు, సుుశుతుడు తీపి వగరు రుచి కలిగి 
10. 
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కటు విపాకము నందునని చెప్పినాడు. చలమలలోని నీరు మథురమై రూతు 

గుణము కలది. అగ్ని దీపనమును కలిగించి కఫవృద్ది చేయునని ను_ుతుడు 

వక్కాణించెను. చెలరమేటి యందలి నిరు లఘువు కఫవారము, హృద్యము వ్వ 

నమని ేర్కొనెను. ఇట్లు ఏడు విధములైన నీటిని గురించిన అష్టాంగ సంగహ 

మందలి వివరణము, నుశుత మందలి వివరణము, ఛరక మందలి వివరణము 

"వరు వేరుగా కన్సట్టుచున్నవి. వీటిని గురించిన విపుఖీకరణ ముందు (ప్రస్తావించ 

బడినది, 

మూ! పళ్చిమోదధి గారి శీఘ వవా యాశ్ళా మలోద కారి। 

పథ్యాః నమానాత్తా నద్యో విపరీతా నతోన్య థా! 

ఉపలాస్ఫాల నాకేవ విశ్చేదై * ఖీదితోదకారి। 

హిమవన్మల యోద్భ్ఫూణాః ప థ్యాస్తా ఏవచ ద్ధి తాః! 

క్రిమి శ్రీపదవ్భాత కంఠ శిరో రోగా న్స కుర్వ్ర శే॥ 

(వతివదార్థము : యాః నద్యఃహచయే నదులు; వళ్ళి మోదధి గారి=ా 
పశ్చిమ సము[దమును చేరునవియు; శీ ఘవహాోరిడాశీ ఘముగ [పవంహిచునవియు, 
అమలోదకాః నిర్మలమై న ఉదకములుగలిగియుండునో ; తానద్యః=ఆ నదులు; 
నమాసాత్ =సం ఉీపముగా; ప థ్యాః = వథ్యకరములు; తతో ౬న్యధా =ఈ నదుల 

కంశు; వివరీతాః = విపరీత లక్షణములు గలవి (అవధథ్యకరములు); హిమ 
వన్యుల యోద్భూ తాః =హి మవత్సర్వతము, మలయ వర్వాతములయందు పుట్టిన, 
ఉపలాస్సాల నాకేస విచ్చేదై కంకర రాళ్ళ యొక్క శతాకిడుల చేత అడ్డ 
గింపబడి భిన్నములగుటచేత; ఖేదితోదకాః == జాధింవబడిన జలములు(నిర్శలము 
లన జలములు); పథ్యాః = వథ్యకరములు; చడామరియయు; తావవ= హిమవ 
త్పర్వతములు మలయ పర్వతమునందు పుట్టిన జలములే; స్థిరాః డానిలిచియుండు 
నవి; కృమిశ్లవద హృత్కంత శిరొరోగాన్ = కృమీరోగము శ్రీ పదము రొమ్ము 
నొప్పి కంఠ రోగము ళిరో రోగములను; (పకుర్వతే = చేయుచున్న వి. 

తొత్స్రర్భుము : పశ్చిమ సముదమును జెరునవింయు, త్వరగా [ప్రవహించు 
నవియు, నిర్శలమెన యుదకము కలిగియుండునవి యెన నదులు న౦కేవముగ 
పథ్యకరములు. ఈ నదులకంశు వి పరీతలత ణములు గలవి అపథ్యకరములు. 
హామవత్సర్వతము మలయ పర్వతములయందు బుటినవియు, రాళ్ళ వై బడుట చెత కలకచారి తేటదనమును పొంది వెగముగ (పవహించుచున్న నదీజలములు 
నథ్యక రములు, బామవత్సర్వతములోపుట్టి యచట నే స్థరముగ నిలచియుండు 
ము అగ సీవరము, రము్యనొప్పి, కంఠరోగము, శిరోరోగ 

కలదు, 
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ఎ, వ్యా. : హిమవత్పర్వతములో పుట్టిన జలమంతంయు పథ్యకరమని 
చరకాచార్యుడు చెప్పెను. కృష్ణా[తేయుడు హిమవత్సర్వతములోపుట్టిన జలము 
అపథ్యమని చెప్పెను. ఈ విషయమునే ను(కుతాచార్యుడుగూడ |ధువీకరిం 
చెను. ఆందువలన వాగ్భటాచార్యుడు రాళ్ళవై బడి వేగముగా [పవహించు 
హిమాలయములందలి జలములు పథ్యకరములనియు, [పవహింపక అచటనే 

స్థీరముగానుండు జలము అవధ్యకరమనియు విభజన పూర్వకముగా సిద్ద 
కరించెను. 

మూ॥ (పాచ్యావన్న పరానోశత్లాడున్నామాని మహేౌం|[దజాః। 

(ప్రదర శ్లీవదాతంకాన్ సవ్యావింధ్య భవాఃవు₹ః 

కుష్టపా డు శిరోరోగాన్ దోష ఘృ్య్యః పారియా|తజారి! 

బల పొరువ కారిణ్యస్యాగ రాంభ (స్త్రి దోషక్సత్ । 

(వతివదార్థము : |పాచ్యావంత్యపరాంత్త్ఞః = గాడము,మాలవము, 
కొంకణము అను నీచేశములయందు పుట్టిన; మహేం[దజాః=మహేం[ద పర్వత 
మునందు పుట్టిన (నదిజలం డానదీజలము);ఉదరళ్లీ పదాత ౦ కాన్ == ఉదర ఫి పదరోగ 
ములను; దుర్నామాని = దుర్నా మరోగమును (కలుగ జేయును); పునః మరల; 

సహ్యావింధ్యభవాః -నవ్యా వింధ్య పర్వతములయందు పుట్టిన (నదీజలము); కుష్ట 
వాండు శరోరోగాన == కుషు పాండు శిరోరోగములును పారియా [తజారి = 

వారియా_త పర్వతమునందు పుట్టిన ( నదీజలము); దోపఘ్య్య్యః = (తిదోషము లను 
పోగొట్టును; చచమరియు; బలవారువ కారిణ౦ం8 హెబలమును పుంసత్వమును 
(కలుగచేయును); సాగ రాంభరి =నము దొదకము; (తిదోపక్ళత్ =తిదోషము 
లను చేయును. 

తాల్ఫ్ర్భంయు: గౌడము,మాళవము,కొంకణము అను దేశములయందును" 
మహాం[ద పర్వతమునందును పుట్టిన నదిజలము ఉదరరోగము పదమూ 
దుర్నామ రోగములను కలుగచేయును. నవ్యా వింధ్యపర్వతములయందు పుట్టిన 
నదిజలము కుష్టరోగము పాండువు శిరోరోగములను కలిగించును. పారియ్యాశ్ర 
పర్వతములందు పుట్టిన నదిజలము |తిదోవమములను పోగొట్టును. మరియు బల 
మును పుంసత్వమును కలుగచెయును. నము! దోదకము |తిదోవములనుచేయును. 

ళళిలోఖ : _ప్రాచ్యాడాగౌడదేశము, అవ న్మీ డామాళవచదేశము, అపరా 
నాః =కొంకణ దేశములు, పౌరుషం = పుంసత్వము. తక్కిన వివరములు 
తాత్సర్యాంశములు. 

బి. నవ్యా: ఈ విషయములో చరా చార్యులు పారియా (త ఏంధ్య 

నహ్యాపర్వతము లందు పుట్టిన నదులజలము ప్యాదయరోగమును కుష్టమును శ్లీపద 
రోగములకుకూడా కారణమగునని నుడివిరి. 
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'“పారియా [తభవారి” అను వదముశే పారియాతమునపుట్టి |పవహింవక 

నిల్కడగ నిలిచియుండు |హాదాదిజలము [గహింపబడును. అట్టి జలము శిరో 
రోగాదులను గల్లించునని |గహింపవలెను. పౌారియా|తమునుండి ధారాళముగ 

పవహించు జలము పథ్యముగనుండును. ఈ విషయము నే వాగ్భటాచార్యులు 

గూడ బలపరచిరి, 

మూ॥ కీటాహి మూత విటోథ తృణజాలోత్క రావిలమ్। 

వంక పంకజ శై వాల వాళ పర్హాది నంస్కృతమ్। 

సూ'ర్యేందు పవనాద్భష్టం జు ంచ మద్ర జంతుఖరి। 

అభిపృష్టం వివర్ణం చ కలువం న్లూలఫేనిలమ్। 

విరసం గన్ఫవత్తప్తం దన్న [గ్రావ్యాతి శై త్యతః। 

అనాలి వంచ యద్దివ్య మార్తవం (వభమంచ యత్॥ 

లూశాది తస్తు విణ్మూ(త విషమం శ్లేష దూషితమ్ 

తత్కుర్వాత్ స్నాన పానాఖ్యాం తృష్తాద్మా నో దరజ్వరాన్ | 

కాసాగ్ని సా దాభిష్యంద కోందూగండాది కానత 8! 

తద్వర్హయే దభావే వాతో యనస్యాన్యశ్య శస్యతే। 

ఘన వస్త్ర పరిసా9వై 8 ము[ధ్ర జ న్వభిరవణమ్! 

వ్యాపన్ను స్యాస్యత పన మగ్న్య్యర్యాయ సపిండకై 81 

పర్షి మళాల బిల [గన్ని ముకాకతక శే వ లెః। 

వ్యస్త్ర గో మేదకా.భ్యాం వాకార వేతశ[తసాచనమ్। 

పాటలా కరవీరాది కునుమై ర్లంధసొశనమ్!। 

(పలివదార్భము : కిటాహి మూత విట్ కోధ తృణజాలోత్కరా 
విలమ్ కీట, చిన్న పురుగులు మొదలగు వాటి యొక్క; అహి =సర్బ్పముల 

యొక్క; మూత=మూ[తము చేత; విట్ మలము చేత; కోధడామృత శరీ 
రము నుండి (నవించిన నిటిచెత; తృణజాలవతృణ నమూపహము చేత) 
ఉత్యుర=జలాశయముల చేత (ధఛాన్యాదుల మొక్క మార్దనము._ చేత; 
ఆవిలము వకలుపితము చేయబడిన (జలండానీరు); పంకడాదుర్గంధ యు క్షమె 
బురద యందలి నీకు; పంకజవ2కమలముల యొక్క; శె వాలానాచు యొక్క 
హశఠడాజలకుమ్మియను సేరుగల నీటియందు బుట్టి తగల యొక్క (ఆకుల చెత 
పుష్పముల చేత కప్పబడిన లేక ఆ నీటివె పరచినట్టున్న ); జలం =సీరు; 
సూ ర్యందు పవనాదృష్టమ్ = సూర్యుని చం దుని కిరణములయొక్క వాయువు 
యొక్క స్పర్శ లేనటు వంటి (నీరు; తు|ద జంతుభిః=ాకప్పలు చేపలు మొద 
లగు జంతువుల చేత; జుష్టం ౫ సేవింప బడినటు వంటి (నీరు); అభివృష్ట్రమ్ = 
అప్పుడ పడిన వర్షపు నీటితో కలిసిన నీరు; వివర్ణండారంగు మారిన నీరు; కలు 
షమ్=ాకలుషి తమైన నికు; స్థూలానిలమ్ = పెద్ద నురగలుగల నీరు; విరసంవా 
చెడ్డ వాసన గలనీరు; గన్ఫవ త్త వంచ కాచినపుడు దుర్వాసన పయునట్టి నీరు; అతి 
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3 ఎ త్యతఃమిక్కిలి చల్ల గా నుండుట వలన; ద _న్తగావా వళ్ళు జివ్వుమనున 

ట్లుగా చేయు నీకు (దన నములు పట్టినట్టుగా); అనా ర్రవమ్=ాఆ కాలమునందు వర్షిం 

చిన; యత్ ధయ; దివ్యం =ఆకాళొ దకము; ఆ రవం=ఒబుతుకాలము నందలి; 

(పథమండాతోొలకరి వర్షపు నీరు; లూతాదితన్తువిణూ్య( త వివ సంశేష దూపి, 

తను=ాసాలీడు మొదలగు వాని యొక్క గూళ్ళ మల మూతములు విషము 
మొక్క సంపర్కము చేత దూషితమైన జలము; స్నాన పానాభ్యాంచస్నాన 
పానముల యందు ఉపయోగించుట చేత; తృష్టాధ్యానోదరజ్వ రాన్ దప్పి 
ఉదర రోగము జ్వరములను; కానాదగ్గు, అగ్ని సాదైఅగ్ని మాంద్యము; అభి 
ష్యృందడానే[త రోగము; కండూడాదురద; గండాదికాన్ -గండమాలా మొద 

లగు రోగములను; తక్ ఆ జలము; వర్జయేత్ = విడిచి పెట్టవలయును (సేవించ 

రాదు); అన్యస్యతొ యస్య = ఇతర జలము యొక్క; అభా దొరకని యెడల; 

ఘన వస్త్ర పర|సావై 8 = ముతక వస్త్రము చేత; వడియగట్టు చెత కుద 

జ _నవ్రభిరతణం -తు్యువ జంతువుల చేత రతంప బడును; కుర్వార్ = =చెయ వల 

యును; వ్యాపన్న స్య = విక ప్రతీ చెందిన; అసడాఈ ఉదకమును; అగ్ని డాఅగ్న్ 

చేత; అర్క =నసూర్యుని చేత; ఆయన పిండ కై $=అయః పిండముల చేత; 
తపనం=ాశకాల్బ బడినది; (వళశ_స్తం [వళ స్తమై నది; ; పర్టీ మూల విస|గంధి ముక్తా 
కతక శ వలె ౩=దర్భమూలముల చేత, తామర గడ్డల చేత, ముత్యములచేత, 

చిల్ల గింజల చేత, నాచు చేత స్వచ్చముగా చేయ బడినది; వస, గో మేద 

కాభిస్యాం=వస్ర్ర ములు, గోమేదక మణుల చేత; (పనసాదనం =స్వచ్చుముగా; 

కారయేత్ =చేయించవలెను; పాటలాకరవీరాదికునుమైః = పాదిరి గన్నరు 

మొదలగు పుష్పముల చేత; దుర్గంధ నాశనం=దుర్వాసనను పోగొట్టుటను; 
"కారయేత్ =-చెయించవలెను 

తాత్ళుర్భుయు : నీటియందు నివసించు కీటాణువుల చెత్త, సరృముల 

యొక్క మూత పురీషముల చెత అనేక విధములె న ధర్భ గడ్డి మొదలగు వాటి 

యొక్క రా? చెత మలినముగా చేయబడిన అసవహ్యామెన దుర్గ ంధముగల తామర 

జలకుంభి మొదలగు [దవ్యముల యొక్క ఆకుల చేత పరచబడిన లేక మరుగు 

పరచ బడిన సూర్య చం[దుల యొక్క కిరణములు పడనటు వంటి వాయు 

[మొక్కా స్పర్శ లనటువంటి కప్పలు, చేపలు మొదలగు కుద జంతువుల చే 

నిండియున్నటువంటి అప్పుడే వర్ణించిన వికృతి జెందిన వర్ణ ముకల డు 

వాసన వచ్చు నటువంటి, వళ్ళు జివ్వుమనునట్లు చెయు చల్ల దనము కలిగిన, కాలము 

గాని కాలమునందు వరించిన సాలీడు మొదలగు కీటకముల రమొక్ళు_ మల 

మూ తాదులు, విషము చేత దుష్టమైన నీటి యొక్క స్నొానపానాదుల చేత 

దప్పి, కడుపవుబ్బరము, ఉదర రోగము, | జర ము సుదలగునవి కలుగును. అందు 

వలన ఆ నీకు విసర్జించ వలయును. వికృతి చెందిన నీటిని కాచియు సూర్య 

కిరణములు పడునట్లు చేసియు కాల్చిన ఇనువ ముద్దలను నీటిలో చేసియు శుభ్ర 
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ముగ చేయవలయును. చిల్ల గింజలు తామర తూండ్లు దర్భ మూలము గోమే 

దకమణుల చేత నీటిని స స్వచ్చముగా చేయవలయును. పాదిరి గన్నేరు మొద 

లగు చెట్ల యొక్క పుప్వుల చేత నీటిలోనున్న దుర్వాననను తొలగింప వల 

యును. 

అప్పుడే వర్షించిన జలమును నురుగుతో కూడిన జలమును పురుగులు 
మొదలగు వాటిచే వ్యాప్తమైన నీరును అగ్ని సంబంధములేకయే  యొండతో 
వేడిగ నుండు జలమును మిక్కిలి చల్ల నై వండ్లు కిట్టికొన చేయు జలమును వర్ణించ 
వలెను. 

భణిలేలి : క్రీటకాదుల చేత కలుషితమెన నీటిలో స్నానమును గాని 

[తాగుట గాని చేయుట వలన దప్పి మొదలగు వ్యాధులు కలుగును, “రో దధ” 

శబ్దమునకు మృత శరీర కేదమని యర్థము. "ఉత్కర” మనగా |గహోది మారన 
రాశియని యర్థము (నమూవాము. “అభివృష్ట" మనగా అప్పుడే పడిన వర్షపు 

నీటితో కలిసిన నీరు అని అర్హము. దివ్యమనగా ఆకాళోదకమని అర్ధము. 

“వసాదనం"  నిరగిలీకరణం “(కుద్దముగా చేయుట). “ఎరకా” అనగా 
కాశ్రీర 'దేశమునందు “పిత్తీ అనియు సర్వత దళ్లేరక పశైరక అను 
"వేర్లతో [వసిద్ద మెనది. మరియు పాటలాది పుష్పముల చేత దుర్వ్వాననను 
తొలగించవలను. 

మూ; పానీయం నతు పానీయం పానీయే౭న్య[పచేశళశే। 

అజీర్హే క్యధితం చాచే పక్వే జీర్తే ౬పినేతరమ్॥ 

ఫీ విధిరయం తే ప్పుత్య బీన్తే శిరిరం 'త్యవేక్! 

(వతివదార్దము : అన్య[పదేశ ఉపానీయే = చ అన్య] పెళ జనిత జలము; 

అజీ ర్థనతి వ జీర్జ ముకాకుండునఫుడు; నతుపానీయం=పానము చేయరాదు; తథా 

= అశు; ఆమేడాఅపక్వజలము; అజీశ్టే డాజీర్ణ ముకాకుండునవుడు; క్వధితం == 
కాచబడినవీరు; నసేయమ్ = =తాగరాదు; త థావలఅక్సే; వక్వహకా చిననీరు; 

జీర్థ౬పి =జీర్టమెనప్పటికి; క్వధితమ్ = కాచిన; జలండానీరు; నపేయమ్ (తాగ 
"రాదు; పషచవిధిః 2ఈ | కమమే, నీత = ఆమవక్షజల ములకు; త సృతు అజీర్ణఏవ=ా 

కాచిననీరు జీర్ణమై తె; శిశిరమ్ = చల్లనినీరు ; త్యజాత్ హవదలి'పెట్టవలయును. 

తాత్శ్)ర్మూయము : : తాగినజలము ఇతర (పదేశములయందలిబై నను జిర్ల 

ముకానప్పుడు ఇంకో |[పచేశమునందలి నీటిని పానముచేయ రాదు(అనగా కూపోద 
కోమును పానము చేసి తర్వాత అది జీర్ణముకాకుండునపుడు తటాకోదకమును 
(తాగరాదు. ఇశ్లు తటాకోదకము పానముచేసిన తర్వాత నదిజీర్షము కాకున్న 
కూపోదక్రమును పానము చేయరాదు) మరియు పానము చేయబడిన శీతోదకము 
జీర్ణము కాకుండునన్పడు ఉష్ణ్టోదకమును,. పానము చేయబడిన ఉప్టోదకము జీర్ణ 
మెయుండునప్పుడు ఫీతోదకమును పానము చేయరాదు. (ఒకే 'విధమగు ఉదక 
మును పానము చేయవలయును,) ఈవిధి కోగి చల్లారిన యుదకమున కే ఉపయో 



గించును. కాగిననీరు జీర్ణము కాకుండునప్పుడు శీతోదకమును (తాగరాదు' 
ద్రప్పివలన నుదకము నధికముగ పానము చేసినచో ఆరోగ్యవంతునికి గూడ 
శ్లేషశ్రిపి త్తములు వృర్దిచెందును. జ్వరితుడు శీతోదకమును పానము చేసినచో 
అగ్నిమందగించి జ్వరము విశేషముగ వృద్దిచెందును. 

ళ9లేల ; |తాగదగిననీరు ఇతర [ప్రదేశములందు బుట్టిననీరు జీర్ణము 
కానియెడల అన్యజలము పాన యో గ్యముకాదు. విజాతీయమైననీకు (తాగిన తరు 

వాత అది జీర్ణ మగునంతవరకు ఇతర[త వున్నటువంటి యేజలమును (తొగరాదని 

భావము,  యొటులనగా చావి యందలి నీరు (తాగినతర్వాత అది జీర్ణము కాన 

పుడు తటాకజలమును (తాగరాదు. ఇశ్లు తక్కినవిగూడ తెలియవలెను. 

మూ. పానీయం (పాణినాం (పాణా విళమేవచ తన్మయమ్॥ 

అతో౬శ్యన్త్న నిషేధేన క్వచిద్వారివార్య లే॥ 

ఆస్యశోమోంగ సా దాద్యాకళ్ళిత్యథ్వాత లాభ్త కః, 

నహితో యాద్వినా వృత్ని; న్వస్థ స్య వ్యాధిత స్య 'చా॥ 

(వతివదార్థ ము : పానీయమ్= |తాగుటకు యోగ్యమైన జలము; [పాణి 

నాం=ా[పాణులక; [పాణాః వ పాణములు; చచైైమదియు; విశ్వ మేవ స్థావర 

జంగమాత్మకమగు (పపంచమే; తనగయమ్ = నీటితోకూడినది; అతఃడాఅందు 

వలన; అత్య న్తనిషేధేన = మిక్కిలి నిషెధముగ; క్వచిత్ వారి = ఏవిధమైననీరు 

నవార్య లె = వారింపబడదు (నిషేధింపబడదు); తదలాభతః మె నీరు ధొరుకక; 

ఫోవుటవలన; ఆన్య శోష = నోరు ఎండిపోవుట; అంగసాద = వళ్ళునొప్పులు; 

అద్యాః ౫ మొధలగునవి, సంభవంతి; తోయాద్వినా నీరు లేకుండా; స్వస్థస్య = 

ఆరోగ్యపంతునికి; వా== లేక; వ్యాధితన్య =ర్ గికి; వృత్తిః వర్తనము; (జీవ 

నము) నాన్ని లేదు. 

తొాత్మ్రర్యము : సర్వ (పపం చమునందు నివసించు చున్న |పాణు లకు 

మంచినీరు లేని యెడల జీవించుట దుర్గభము. మంచినీటి వలననే నర్వ 

(పాణులు జీవించుచున్నారు. స్థావర జంగమాతికమైన (పపంచ మే జలమయ మై 

యున్నది. కాపున యెట్టి జలమైనను విధి నిషేధములతో కూడి యుండుసే. 

కాని పూర్రిగ నిషేధింప బడదు. నీరు లభించని యెడల నోరు ఎండి పోవుట, 

శరీరమంతయు పోట్లు మొదలగు కృ|ఛ్చ వ్యాధులు సంభవించి శరీరమును పీడిం 

చును, ఆరోగ్యవంతుడు గాని, రోగిగాని మంచినీరు లేకుండ జీవించ జాలరు, 

కోలిలోఖి : తాగు నీరు ఆవ్లోదమును కలిగించును. స్థావరజంగమములు 

సర్వము జల మయమెనవియే. “యెందు వల్ల ననగా ఆరోగ్యవంతునికి వ్యాధివం 

తునికి గూడ నీరు లేకుండా జీవనము లేదు, 
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మూ॥ కేవలం సౌవధం పక మామ ముష్టం హితం చ తత్ | 

నమీత్యూ మా[త్రయా యు క్ర మమృతం విషమన్యథా। 

(వతివదార్థము ; _ శేవలండా త్రాగుటకు యోగ్యమైన కేవల జలము, 
సొవధండాఓవహధులతో మి|ళమెన జలము; పక్వాచపక్వ్పము చేయబడిన లేక మర్ల 
కాచిన జలము; ఆమడాజావధము లేకుండ కాచిన జలము; ఉప్ప మర్ల కాచిన 
వీరు; మా(తయాడాశా స్త్రము నందు చెప్పబడిన (పమాణముతో; యు కమ్= 
కూడిన; జలండానీటిని; సమీత్యు = బాగుగా పరీకించి; యత్ =యేది; ఉపయు 
జ్య త హఊఆఉపయోగిం చబడు చున్నదో; తత్ ఆ జలము; హతమ్ =హితమైనడి; 
చ హమరియు; అమృతము =అమృ తముతో సమాన మెనది; అన్యధా అట్లు కానిది; 
ఫీవమ్ విషముతో సమానమైనది. 

తొత్ఫర్శ్భంయు : _కాగుటకు యోగ్య మైన జలము చి విధములుగా 
నిరేశించబడినది. (తాగుటకు ఉచితమెన జలము జెవధములు కలిపిన నీరు 
వక్విము చేసిన నీరు, జొవధము లేకుండ కాచిన నీరు, వేడి నీరు, మరల కాచిన 
నీరు అని ఈ 5 విధములై న నీకు (పమాణముతో స్నాన పానాదులకు అనగా 
జావా [వయోగ అంతః [పయోగములలో ఉపయోగించిన యెడల అమృత 
తుల్యముగా నుండును, శా(స్త్రవిరుద్దమైన ఉదకము వివతులసిమై నదిగా పరిగణింవ 
బడుచున్నది. 

లలిలోల్లి.; ఆవస్థానుసారముగా ల్ విధమున్రైన నీరు చెప్పబడు చున్నది 
1. కేవలమ్, 2. సౌషదమ్,' రీ. వక్వమ్, 4. ఆమమ్, 5.ఉప్టమ్, ఈ నీటిని 
మాతా పమాణముగ పర్యాలోక్షన చేని సేవించిన యొడల అమృత తుల్య 
మనియు అట్లు కాకున్న వివ సద్భశమనియు చెవృబడినది. 

: మూ॥ అతి ఈయూాగేన నలిలం త్భష్య తో౬పి [వ యోజితమ్। 

[ప్రయాతి శ్లేష్మ విత్తత్వం జ్వరితస్య విశేషత | 

వర్ణయశత్యా మతృన్ని[దా తం (దా ధ్యానాంగ “గౌరవమ్ । 
_ కాసాగ్ని సాద హృల్లాన [పసేక శ్వాన పీనసాన్, 

(వతి వదార్జము : తృమ్యతోఒ౬పి=దప్పి గొన్న వానికి కూడ; అతి 
చమూ'గన ఎక్కువ పర్యాయములు; సలిలము నీరు; వయో జితమ్ =|వయోగిం 
పబడినశ్లుశే; వీత్ర శెషస్ట్రిత్వమ్ పి త్త గ్రమ్మ వికారములను; [వయతివపొందిం 
చుచున్నది; విశవతః౫వీశేవముగా; జ్వరిత స్వడాజ్వరితునికి; ఆమవఆమమును; 
తృట డాదప్పిని; ని చాడాని[దను; తం దడాజాడ్యమును; ఆథ్యానవాకడుపుబ్బ 
ఠమును; అంగ గౌరవమ్ =ళరీర గురుత్వమును; కాన వా దగ్గును; అగ్నిసాదవ 
అగ్ని మాంద్యమునుహృృల్దాసవ ఓక రింతలను, | పేక == నీరూరుటను; భాస == 
ఆయాసమును (బుసను); పీనసాన్ =ాదుష్ట్ర [ప్రతిశ్యాయాదులిను; వర్ణయతిచావృద్ధి 

చేయును, 
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తొత్తర్రాయు : _దప్పిగొన్న వానికి కూడ అధికముగ పలుమార్లు నీటిని 

తాగించిన యుడల పి తేవ్నవికారములు ని| దాదులు వృద్షిచెందును. 
| -——0 (౧ @ న లధ 

జళిలేఖ : ఎక్కువగా దప్పికొన్నవానికికూడ పి త్త శ్లైవడ్తై వికారములు 

సంభవించును. విశేషముగ జ్యరితునికి ని_దాదులు వృద్దియగును. హృల్థాన 

మనగా నోటిజలుతోకూడిన ఓకరింతలు అని అర్దము. (స [పసేకోహృద యో శై 
౧౧ య య లొ 

కంహృల్లాసం)ప్రసేకః చ వతం (ముగ వుమ్మి వేయుట అని అర్థము. [పేకః=ా 

న్వతం[త ఏవతచ్చబ్బనన . 

బి,వ్భాం. : జర మునందు అమదోవము, ఆమాజీర్ణము, ఆఅమవాతము 

మొదలగు వ్యాధులలో ఎక్కువనీటిని (తాగకూడదు. దప్పి ఎక్కువగా వున్న 

పృటికిని పలుమార్లు దస్పియగు చున్నపుడుగూడ నీకు ఎక్కువగా (తాగినప్ప 

టికిని దప్పిచల్లారదు. అవస్థానుసారము ఆ స్థితిలో కొద్దికొద్దిగా నీరు తాగ 
య ఢి య DD (0 

ఆ అర వా అధ అర లి 

వలయును. వాత వృద్దివలన పుట్టిన వ్యాధులలో చల్లనినికు (తాగినప్పటికి దప్పి 

ఎక్కువగు నేగానితగ్గదు. విసూచియందుగూడ నీరు (తాగుటవలన దప్పిచల్లారదు. 

ఈ స్టితిలో కొద్ది [పమాణములొ పలుమారు సీటిని వుపయోాగించవలెను. శ్రేమ్మ 

పీ త్రమనగా ఆమ్లపి_త్తము. భావ[వకాళకారుడుగూడ ఆమ్హ్లపి త్త నిచానములో 

ఇట్లు చెప్పును, 

తతో మూర్చా ౬రుచిళ్చన్దిః ఆలస్యంచ థిరోరుజా 

(పనేకో ముఖమాధుర్యంత్రేమ్మ పిత్త స్యలక్షణమ్॥ అని- 

మూ॥ పాకేస్వాదు హిమం వీర్యే తదున్హమపి యోజితమ్! 

తస్మాదయోగపానేన లాఘవాన్నవి యో జయే ॥ 

(వీతివదార్థము : తత్ ==ఆ శీతజలము; ఉష్ణమపి ౫ వేడిదై నప్పటికిని; 

పాకే = పాకమునందు; స్వాదు=మధురము; వీశ్వే వీర్యము నందు;. హిమము = 

కీతమై నదిగా; యోజితమ్ = అంగీక రింవబడినది; తస్మాత =ఆ కారణము వలన;. 

అయోగపానేన = న్వల్పజ లపానముచెత; లాఘవాత్ = న్వల్పమగుటవలన; ' 

నవియోజయేక్=ానదలి పెట్టకూడదు. 

తాతర్భము : చల్ల నిటివలె చేడివీకుగూడ పాకమునందు మధురము 

పెర్యమందు ఫీకముగా అంగీకరించ బడినది. మరియు కొద్దిగా (తాగుటవలన 

లఘువుగా వుండును. త్వరగా పొకము చెందును. అందువలన యెట్టివరిస్థితిలో 

గూడ వేడినీరు విడువగూడదు. 

కోళిలోఖ : జలములన్నియు మథుర విపాక్షము చెందునవియే. అందు 

వలన గోరు వెచ్చనినీరుగూడ శీశ్రవీర్య మై నదిగా అంగీక రింపబడినది. 



154 అష్టాంగనం[గహ వ్యాఖ్యానము 

మూ॥ ఆమ విష్టజ్ఞయోః కోన్షః నిష్పి పొనోఒన్యపరిపి బేక్ | 
యావత్యః శేదయన ర న్నమతి క్లేదో౭_ గ్ని నాశ నః॥ 

చిబద్దః కఫవాతాఖ్యాం ముకామాశయబన్దనః 

_- వచ్యళేవి [పమావోరః కోస్టతోయ[ద వీకృతః 

(పతివదార్జము ఆమవిష్ట బ్ద యో; =ఆమా జీర్ణ వివృజ్హాజీర్ణ ములయందు; 
నిప్పిపాసో పి = దప్పిగొననివాడుకూడ; కోవ్షంఆపరీ = గోరువెచ్చని నీకు; 
పిబేత్ = [తాగవలను. యావ_న్త్యః= యెంతసిరు; అన్నం=ాఅన్నమును; శ్లేద 
యంతి--తడుపుచున్నచొ; అతిళ్లేదః = ఎక్కువ దవముతో కూడిన అన్నము; 
అగ్నినాశనః = జఠరాగ్నిని చెరచును; కఫవాతాభాగ్లమ్ = కఫవాతములలేత; 
విబద్దః=అడ్డగింవ బడినదైై, కోప్టతోయ[ దవీకృతః గోరు వెచ్చనినీటితో వలు 
చగా చేయబడినదై ; ముకామాశయ బన్లనః=బంధింప బడిన ఆమాశయము 
నుండి విడివడినదై ; &|పండాశళీ| ఘముగా; పచ్య తెడావచింపబడుచున్న ది. 

తొత్సర్భంయు : ఆమాజీర్ల విష్పజా జీర్ణములయందు దప్పి లేకున్నను గోరు 
వెచ్చని నీటిని (తాగుచుండవలెను. ఎంత ఉదకము అన్నమును ఆర్ష ముగా 
చేయునో అంత జలమును పానము చేయవలెను. ఎక్కువసీరు [తాగిన యెడల 
అగ్ని మాంద్య మేర్చడును. 

కోలిలౌఖు : ఆమం =. శైష్మణోవవహాతజఠర త్వా దజీర్ల మన్న మ్) అనిఅర్థము 
విష్టబ్దము = వాళాజీర్లమ్, 

ఖావార్హము: కఫవాతములచేత అడ్డగింవబడిన అన్నము ఉర్ణముకాక ఆమా 
జీర్ణ విష్టబ్ధాజీర్భ ములను కలిగించును. ఈ (ప(కియ ఆమాశయమునందు జరుగు 
చున్నది. గోరువెచ్చని నీకు |తాగుటచేత ఆమాశయమునందు ఆ నరముల 
యందు రుద్దమెన ఆమము జీర్చింపబడి వె దోవములకు గమనాను కూల 
వ్యాపార మేర్చుడును. అనగా వివ్వణాజీ ర్థమందు, అడ్డగింవబడిన ఆహారము 
ఆ న్త ములలో నికి వెళ్ళి వాకము చెందును మరియు ఉప్షజలము ఆఅమాళయము 
నందు పిండభూతమైన ఆహారమును [దవపాయముగా చేయును. అందువలన 
నుగమముగా |దవీభూతమెన ఆహారమును ఆ న్వములలోనికి వెళ్ళి పాకావస్థను 
చెందును, 

మూ॥ ఆనవస్థిత దోషాగ్నేర్వా్యధి తీణబలన్యచ'॥ 

వాల్పమహ్యుమముదకం హితం త ద్దిత్రిదోషక్ళత్ | 
శెజసః (ద్రతిపజా క్వాన్మండాగ్ని ర్వర్గ యజ్ఞలమ్ 
స్ర్వ యెవత ఛాస్యన్థ ప్రీవా వి[దధి గుల్మన:ః। 
పాండూదరాతి సారార్శో |గవాణీ ళోవళోఫినః 
కామ మల్పమళ క్తాతుం వేయమౌషధ నంస్క్బృతమ్ 
బు లేళరన్ని దాఘా భ్యాం వి బేక్ శ్వస్తో౬పి జాల్బ్చళః। 
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(వతివదార్ధ్థములు : _ అనవస్థితదోపూగ్నే*ః =వాతాది దోషములు జాఠ 
రాగ్ని విషయముగ నుండు వ్వాధితునికి; చ = మరియు; వ్యాధి తీణ బలన్వ = 
వ్యాధియే కారణమె తీణించు బలము గలవానికి; అల్బమహ్య మముదకమ్ = 
కొద్ది (పమాణమెనను వట్టి నీరు; నహితమ్ పథ్యము కాదు; తద్ది = ఆ 
అసంస్కత జలము; తిదోవక్ళతి మూడు దోషములను వృద్ద చేయును; 
'తజసః = అగ్నికి; (పతిపక్షత్వాక్ =విరోధియగుట వలన (జలము) మందాగ్నిః= 
సన్నగిల్లిన జాఠరాగ్నిగల మానవుడు; జలం =నీటిని; వర్ణ యత్ హవిడువవల 
యును; త థా అశ్రు సర్వం (జలమ్); అపి వకూపాదుల యందలి నీటిని కూడ; 
వర్ష యేత్ విడువవలెను; స్వస్థ = అభిష్యందమను “పేరుగల నేత రోగము; 
స్రహి =ప్లీ హోదరము; విదధి=విదధి రోగము; గులిగ్చినః దగులగరోగికి; 
పాండుచఊపాండురోగము, ఉదరడైాఉదరరోగము; అతిసార మ అతిసార రోగము; 
అర్భ == అర్భరోగము; (గహిణీడా[గహిణీ రోగము; శోమకా కోన రోగము; 
శోఫినఃడాళోఫ రోగికి; నర్వమేవ జలండానీరు గోరువెచ్చని నీరు; నహితమ్ = 
మంచిదికాదు; తతః =అందునలన వర్ణ యేత్ విడువ వలెను; అళకౌతువాశ డ్రిలెని 
వాడై నయెడల; జొవధ సంస్మ్భృతమ్ == తగిన జొషధములయొక్ష్య నం యోగము 
చేత సంన్మ_రింపబడన; అల్పమ్ ఉదకమ్ జఒస్వల్పమా[ తతో గూడిన క్ జలమును; 
కామండాకోరికకు తగినట్టుగా; సేయమ్ == (తాగదగినది; స్వస్థాక్వి౭_ పి = ఆరోగ్య 
వంతుడై నప్పటికిని; అల్బళః కొద్దిగా; వయమ్ = |తాగదగినది; బుతశరన్ని 
దాఘాభ్యామ్ వినాడాశరద్ (గీహ్ము బుతువులను విడిచిపెట్టి, 

__ అౌత్భర్యము ; మిభ్యాహార విహారాదులచేత వాత పిత్త శ్రేషశ్రిములుజాఠ్ర 
రాగ్ని విషమముగా నున్నపుడు, రోగములచేత దుర్భల శరీరుడుగా నున్నపుడు 
కొంచమైనను మంచినీటిని |తాగరాదు. (తాగిన యెడల ఆ జలము వాత పిత్త 
శైమ్మలను వృద్ది పరచుటయేగాక జాఠ రాగ్నికీమరింతవిషమమును చేకూర్చు గలదు. 
నీరు అగ్నికి బద్ద శ[తువు. అందుకొరకు మంచాగ్నిగల మానవుడు నీటిని 
(కాగరాదు, ఉప్ప జలమును కొద్ది కొద్దిగా |ఆగవలయును, అభీష్య నాది 
రోగములచే పీడింపబడుచున్న రోగి అన్ని విధములై న జలములను ఏడిచి పెట్ట 
వలయును. కోరికను బట్టి దప్పిక చల్లారుటకు సంన్కరింపబడిన నీటిని కొద్ది 
కొద్దిగా |తాగవలెను, ఆరోగ్యవంతుడు గూడ శరత్ [(గీమగ్చి బుతువులను వదలి 
ఇతర బుతువులలో చాలా కొద్దిగా జలపానము చేయవలయును. శరత్ (గీషన్రి 
బుతువులలో కడుపునిండా నీరు (ఆాగినప్పటికిని ఆ జలము పాకమగును, 
ఎందుకనగా ఆశెండు బుతువులు ఉప్పకాలములు, అండువలన ఆరెండు బుతువు 
లలో ఎక్కువ నీటితో అవనరముండును. 

~- ఇ క కోలిలోఖి ష్ వ్యాధులచె బలక్షయ 'మర్చడినపుడు త వ్యాధి గన్తుని 
ఆమజలము |త్రిదోషములను వృద్ధి పరచును. అనే . మన్దాగ్నిగల మానవునికి 
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కూపతటాకాదుల యందలి నీకు పక్యము చేయబడిన నీకు ఎక్కువ [పమాణ 
ములో వదలి పెట్టవలయును, 

మూ భక న్యాచ జల౦ పీక మగ్ని సాదం కృశాంగతామ్! 

అ నే కరోతి స్థూలత్య మూర్జ్వ౦ంచామాశాయాత్ కఫమ్॥ 

మ్య మథ్య్యాంగ తాం సామ్యం ఛాతూనాం జీరణం సుఖమ్! 

(వతివదార్థము : తత్ జలం==ఆ ఉదకము; భక్తస్యా ౬ చౌడాభోజన 
నమయమునకు ముందు; పీతం=ాపానం వేసిన; అగ్ని సాదం = అగ్ని మాంద్యమును; 

కృశాం గళాం = కార్భ్యమును; కరోతి = చేయుచున్న ది; అ స్రడాభోజనము 

ముగిసిన తర్వాత, పీతం=ా (తాగిన జలము, న్గూలత్వం=శ రీరమునకు సౌల్య 

మును; చచమరయుు ఆమాశళయాత =ఆమాళశయమునకం శు చె భాగమున; 

కఫం = శ్రేవగ్రివృద్ధీని; కరోతి=ాచేంయుచున్నది; మ థ్యే=భోజనమునకు మధ్యన; 
పితంచా తాగిన నీరు; మథ్యాంగతాం = మథ్యమ స్థితిని; ధాతూనాం సామ్యం 

ఛాతువులకు సామ్యాావస్థను; సుఖమ్ హనుఖముగా; జ్రీరణండాజీర్ల మును; కరోతి= 

చేయుచున్నది. 

తొత్సృర్భుము: ఈ శ్లోకములో భోజన నమయములో ఆదిమధ్యఅంత 

కాలములలో [తగిన వీటివలన కలుగు (పయోాజనములను వివరించుచున్నారు. 

భుజించుటకు ముందు నిటిని |తాగుటవలన మంచాగ్ని శరీరము క గించి పోవుట 

సంభవించును, భుజించిన తరాషత (తాగిన జలము శరీరమునకు స్థాల్యమును 

కలిగించును. ఇశళకై ఆమాశయమునందును ఆమాశయ వె భాగమునందలి ఉరన్సు 
కంఠము శిరస్సులో కఫవృద్దిని చేయును. భోజన మధ్యమున నీరు తాగిన 

యొడల శరీరమును మధ్యమ స్థితిలోనుంచి. (క బ్రశత్వమును సూలత్వమును కలి 

గించక) రసరక్తాది ధాతువులను సమస్థితిలో నుంచును. మరియు నుఖముగ 
ఆ నీరు జీర్ణ మగును. (అనగా బోజనము యొక్క ఆధ్యంతముల యందు నీటిని 

తాగరాదు. భోజన మధ్యములో మాత్రమే జలపానము ఆరోగ్య పదముగా 
నుండును). 

తంలేోఖి ; తాత్సరా్యంశ మే పొందువపరచబడినది. 

మూ॥ థీశం మదాత్యయగ్థాని మూర్భా చది (శమ [భమాన్ | 
లు ' 2 

త్భషో వ దొవా పితా నృగ్విషాణి చ నివాని తత్। 

(పతివదార్థము | తత్ శీతం అమ్చువాఆ చల్లని నిరు; మదాత్యయ = 

మదాత్యయరోగము == గ్లాని, (శమచేత గలిగిన దౌర్భల్యము; మూర్చ =మూర్భ 
(స్మృతి దన్నుట,) (సామ) ఛర్జి=వాంతి; | శమవఅలనట; (భమాన్ =|భమ 
రోగములను (తిరుగుడు); తృట్ =ాదప్పి; ఊ పాగ = వేడినిట్టూర్చు; దావా = 

త్ 



షష్టోధ్యాయము 157 

తాపము; పిత్తడాపి త్త వికారము; అన) రక్త వికారము, విపాణిడావివ....వికా 
రములను; నిహా నిడానాశము చేయును. 

అణాల 

తాత్త్రర్భంయు : నీత జలము మదాత్యయాది రోగములను నాశనము 

చేయును. 

కోళిలోఖ: చావా అనగా ఉప్ప కాలము చేత వేడి యైన ఆవో-రాదుల 

చేత పర్చడు దానిని ఉప్ప దాహ్మయని యందురు. 

బి, వ్యా: ఊహ్ము యనగా చెమటలు ఎక్కువగా పట్టుట, లోపలనున్న 

వేడి చేత స్వేదము ఉత్పన్నమగును. అప్పుడే అ న్వర్దాహి యేర్చడునూ. మరియు 
ఉప్ప జనిత దావాము శీత జలముతో శా న్సించును. కాని విషూచియంచేర్పడిన 

దాహము వేడి నీటితోనే శా_న్లించును కాని చన్నీటితో శా న్సించదు. 

మూ!  శీణ పాద (తీభాగార్జం 'దేళరు గురు లాఘవాత్। 

కథితం ఫేన రహిత మవేగ మమలం హతమ్ 

హిథ్యాధ్మానా నిల శష్మ తృట్ శాస శ్చానపీన సే | 

పార్శ్వ శూల మమేదస్సు నద్యః శుద్దినవబ్వ గే 

దీపనం పాచనం క౦థ్యం లఘువ సి వీశోధనమ్! 

(వతవదార్థిము ; దెశర్తు గురులాఘ వాక్ వేళ బుతు గురు లాఘవముల 

వలన; వికల్ప్య=ాకథ్సొంచి; కీణపొద, | త్రిభాగ అర్జమ్ =పాద హీనముగ, [తిభాగ 

పీ నముగ, అర్ధభాగముగాగల; సేన రహితండానురుగు లేకుండ; కథితం = 

కా చబడిన; అమలంైాసచ్చ మైన (నిర్మలమైన); జలం వానీరు; హితమ్ = పథ్య 

మైనది; చహమరియిు; హాధథర= ఎక్యాళ్ళు; ఆ థాగ్రిన = కడుపు బృరము; అనీల=ా 

వాత జనిత రోగములు; శైహ్మడాకఫ జనిత రోగములు; తృట =దప్పి; కాస=ా 

దగ్గు, శ్వాస, బున, పీనసి __ (ప్రతిశ్యాయము నందు, పార్శ్వళూల ఇరు పార్శ్వ 

ములయందు నొప్పి; ఆమవఆమజనిత రోగముల యందు; మేదస్సు మేదో 

ధాతు గత రోగముల యందు; నద్యః శుద్దెడాఅప్పుడే చేసిన వమన విశేచనాది 
సంశాధనమునందు; నవజ్వ రె=నవజ్వరము నందు; హితంచపథ్యమెనది; చకా 
సురియు; దిపనండాదిపనమును; పాచనం వాపాచనమును; -కంఠం౦ం కంఠ రోగ 

నాళకముగము, లఘు వలఘువుగను; బన్తివిశోధనమ్ మూ తాశయమును. శుద్ది 
చేయునదిగను; భవతి =అగుచున్నది. 

తౌత్సర్భము : "వేడినీరు తయారు చేయుటకు విధి, వేడి నీటి గుణములు 

చెప్పబడుచున్న వి. 

1. తీణ పొదవి భాగములు జలము, శీ భాగములు మిగుల్చుట. 

వ, (తిభాగవైలి భాగములు జలము 1 భాగము మిగుల్చుట, 
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వి, అర్థ = 4 భాగములు. జలము, 2 భాగములు మ్గుల్బుట. 

4. క్వథితమ్ == 1, 2 మార్లు మర్ల గాచుట. 
రు లు 

ఇట్టు సంస్కరింపబడు జలము బెళ (ఆనూవ జాంగల సాధారణ) మును 
బట్టి బుతు ( హేమంళాది బుతువులు) విభాగమును బట్టి మరియు నీటి యొక్క 

గురు అఘవులను నిర్హయించి ఉపయోగించ వలను. నీటిని కాచునపుడు నురుగు 

మలినము లేకుండునపుడు అడి పథ్యకర మైనదిగా (గ్రహించవలెను. ఇట్టి జలము 

హిక్కాది రోగములను శమింపచేయును. మరియు మూ(తాశయమైన వ స్తిని 
గూడ శోధించును. స్వచ్చమైన జలమును కాచునపుడు నురుగు రాదు. నురుగు 
నచ్చిన యొడల అది స్వచ్చ జలముగా వరిగణింప బడదు. పక్వ జలము శీతల 

మైనను పానయోగ్యమగును. 

కోళిలోఖ ; యే జలము దేశమును బట్టి బుతువునుబట్టి గురు లభఘవు 

లను బట్టి వీణ చతుర్భాగముగ కాచవలెను.. (4 భాగములు నీరు 1 భాగము 

మిగుల్చుట). ఒక్క గురువుగా నున్న జలము తఊణ (తిభాగము (8 భాగముల 

జలము 1 భాగము మిగుల్చుట) స్వల్ప గుణము గురువుగానున్న అర్హ కీణముగా 

(4 భాగములు నీరు 2 భాగములు మిగుల్చుట) కాచవలెను. ఆ నీరు అగ్నితో 

త_ప్పమినప్పటికి నురుగారని యెడల అమ జలముగా సతెలునుకొన వలను. 

నురుగు లేనిది కాచినదియేయగును. కాచబడిన నీటికి కాచునపుడు పొంగు 
రాకుండుట స్వచ్చముగా నుండుట (నిర్మలము) లక్షణము, కాచిన హిక్కా 

దులను ళమింప చేయును. మరియు దివనము ఆమ దోవము పోగొట్టును. న్వర 

భంగమును పోగొట్టు శరీరమునకు శెలికదనము నిచ్చి మూ తాళశయమెన వ సిని 
శోధించును. నవజ్వరమనగా సామ జ్వరముగా నిర్జయించవలెను. 

మూ॥ పొషాణ రూప్య మృ ర్రేయ జతు తాపార్క్మ-తాపితమ్॥ 

పానీయ ముస్హం ధీం వా [తిదోషమ్నం తృడ ర్రిబిత్ ॥| 

_ లఘ్వ రూతం (క్రమమఘ్న౦చ తోయం క్యాథిత శీతళమ్ | 

సంస విత్త కఫయేః సన్నిపాతేచ శన్యతే! 

తోయం వహ్ని గుణ (భష్టం పాకే ౬ మ్లం సర్వదోషకృత్ || 

భ్ వెత్పర్యుషితం తచ్చ) 

(వలివదాల్గము : పాపాూణడాలఅగ్ని త _ప్రమెన రాయిచేత; రూవ్య = 

వెండితో; మృత్ మట్టితో; "హేమ బంగారముతో; జతుహలక్కతో (లక్కొ-ను 

అగ్ని సంస్కారము చేసివై చిన); తాపవఅగ్ని యొక్క వేడితో; అర్క =సూర్య 
కిరణములతో; తాపితండావేడి చేయబడిన; పానీయమ్ దపానయోగ్యమైన; 
తోయం=జలము; ఉపమ = వెడిదియెన; వాడాలేక; శీతంచచల్లనై నది. 
(తిదోవఘ్నండావాత పిత్త శ్లేష్మలను శమింపచేయును; తృడర్హిజిత్ =దప్పిని 
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శరర వేదనను జయించును, క్యాథిత్ శీతలమ్ = కాని చల్లారిన; వర్యుషితం =బహు 
కాలముంచబడిన; తోయం=ాఆ జలము; లఘుడాలఘవుగా నుండును; అరూ 
తమ్ = రూక్షముగా వుండదు; చడామరియు; క్లమభఘ్నముడాగ్గాని పోగెట్టును, పిత్త కఫయోడాపిత్త కఫముల యొక్క; నంన ర దానంనర్గమునందు; చడామరియు; సన్ని పాళెా[కత్రిదోవ. నన్నిపాతమునందు; శన్య'కే == (పశ స్హమెనది; వహ్ని 
గుణ (భష్టమడాఅగ్నిత ప్హమెన గుణముల నుశడి _భష్ట్రమైన; తోయం నీరు; పా ౩హవరిణామమునందు; ఆమ్లమ్ ఆమ్లమెనది; సర్వ దోషక్ళుత్ వాయువు మొదలగు సమస్త దోవములను వృద్ది చేయునదిగా; భవేక్ అగును, 

తౌత్బ్రర్భుము ; అగ్నిలో "వేని కాల్చిన రాళ్ళతో, వెండితో, మట్టితో లక ఇటుకతో, బంగారముతో, అగ్నిలో తవ్తమైన లక్కతో. లేక ఎండలో 
సెట్టి సూర్యకిరణములతో వేడిచేయబడిన జలము, వేడిగా నున్నపుడు గాని 
చల్లారి చల్లగా నున్నపుడు (తిదోవ శామకముగా, లఘువుగా,రూతక్షము లేకుండు నడిగ గ్రానిని పోగొట్టునదిగ శరీరవేగము రూపుమాపునదిగ ద్విధోష నంసర్గ ములో నన్నిపాతములో కూడ _ప్రళ_స్హమైనదిగా చెప్పబడినది. కాచబడిన జలము 
1, 2 దినములు ఉంచబడిన న అగ్నియొక_ దివన పాచనాది గుణములనుండ్రి 
(్రష్ట్రమగుచున్న (దీవనపాచనాదిగుణములు ఆ జలములో నుండవని తాత్పర్యము) 
పరిణామమునందు గూడ ఆ జలము ఆన్సువాకమును చెంది వాయువు మొదలగు 
నమన దోషములను వృద్దిచేయును. 

కోళిలోఖ : పాపాణాదులచేత తప్పమెన జలము అప్పుడే వేడిచేయబడి చల్లార్చిన జలము (తిదోషళామకము దప్పెని చల్లార్చునదిగా కూడ అగును, వె 
చెప్పబడిన భాగములయందు, శీతజలము వాత శ్ర ష్మలను వృద్ది చయునని చెప్ప 
బడును తక్కనది తాత్సర్యాంశము. 

మూ॥ తోయం హిమక రోద్భవమ్ | 
అగ్ని ₹త్యగురు సైర్యనంఘా తై ౩ కఫ వాతర్భత్ 

చంద కాంతభవం రతోవిషవి త్తజ్వరాపవామ్ 
దృష్టి మధావవు ధైర్యోకరం స్య్వాదుహిమం లఘు | 

తృష్టాపిత్తానిలవోరం దీవనం వ నిళోధనమ్ I 

(వలివదార్గ్ము ; హీమకరోద్భవం = వడగండ్లు పడుట చేత పుట్టిన; తోయం = జలము; అతిగా. త్య గురు సైర్యనంఘా తై ః మిక్కిలి చల్ల దనము గురు 
గుణము కలది, ఎక్కువ గమనానుకూల వ్యాపార రహిత మైకూడియుండుటచేత; క ఫవాతక్చత్ == కఫవాతములను వృద్దిపరచును; చం|దాకాంతభవం == చంద కిరణములచేత్ర ఉత్పన్నమైన; తోయం = జలము; ర మోవిషపి త్రజ్వరాపవామ్ = రాశస బాధను వివాధలను పి _త్త వికారములను జ్వరమును పోగొట్టును; స్వాదు = మథుర మైనది; హొమం = చల్లనై నది; లఘు =లఘుగుణముకలది: 
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నాళి కేరేదక ం=బంకాయయందలి నీరు; స్నిగ్గండాస్నిగ్గగుణమును; స్వాదుడా 

మధురరసమును, వృష్యుం = వాజీకరముగను, హిమండాచల్ల గను; లము = తేలిక 

గను, దీపనం =దిపనము చేయునదిగను; వన్తిశోధనమ్ =వ న్లీని ళోధించునది 

గను వుండును; త్యృష్టాపితానిలహరం =దప్పిని వాతపి_త్తములను శమింప చేయును. 

తాత్సర్భము :  చం[దకిరణముల చేత ఉత్పన్న మైన జలము రాక్షస 
బాధలను పవిషపికారములను పి_త్తజ్వరమును తొలగించును. దృష్టిని వర్ణ్లక ముగను 

మేధావర్ణకముగను శరీరమునకు కా నిని పుష్టిని (వసాదించునదిగను థై. రము 
కలిగించునదిగను (పతిపాదింపబడినది. మరియు మథురముగా నుండి శీతలమై 

లఘుగుణము కలిగియుండును. 

నారి కేళోదకము స్నిగ్గగుణమును మథురరనమును వాజీకరణముగను 
ఏతలమైనదిగను, తేలికగా జీర్ణమగునదిగను వుండును, మరియుదప్పిని పిత్తవాత 
వికారములను శమింప జెసి అగ్నిని వృద్దిపరచి మూ]|తాశయమైన వ న్గిని శోధిం 
చును, 

కోలిలౌఖు : హిమకరనృతమైన జలము ఎక్కువ చల్ల దనముగలది యగుట 
వలన వాత శ్లేహ్మలను వృద్దిపరచును. చం|దకాంతభవమైన జలము రమోమఘ్న ముగా 

కృతి 0 ౧. 

నుండును. 

బి,వ్యార, తత ఆ_న్హరికం చతుర్విధమ్ - తద్య థా- దారం, కారం, 
తొపారం వామం ఇతి, తేపాం ధారం [ప్రదానం లఘుత్వాత్ , తత్ పునః గాంగం 
సాముుదం చ ఇతి, తత్ గాంగం ఆళప్రయు జే మాసి పాయళోభవతి । ను. నూ, 
అ 45/7. ఆకాశోదకము 4 విధములు. 1) భారం, 2) తారం, ల) "తొపారం, 
4) పామం,. 1) దారం = వానకాలు (వర్ష జలము) జారండావడగండ్లు నీరు, 
తంపరచవాననీర్సు చల్లని నీరు, ఆకెపారం == మంచునీరు,. పామం మంచుగడ్డల 
వీరు. వీటిలో వర్ష జలము (ధారం) శష్టము, ఎందుకనగా తక్కిన లి విధముల న 

నిటికంకు లఘువుగా నుండును, 

ఆకాశోదకము మరల రెండు విధములు, గాంగం, సాము[దమని. గంగో 
దకము తరుచుగా ఆశ్వీజమానములో (ప్రవహించును. తారజలము తరుచుగా 
మాఘ ఫాల్లు ణఇమానముల వర్ష ముతో కూడ శనగగింజ శతానికకాయ (ప్రమా 
ణముతో పడును. వీటినే “వడగండ్లు” యని చెప్పుదురు. 

తిపాఠజలము (పొద్దున పూట గడ్డివై న ముత్యములవల |పకాశవంత 
ముగా నుండును, ఈ నిటిని సర్పములు కుక్కలు మొదలగు నాలుకచే దప్పిని 
శాంతింప చేనుకొను జంతువులు [తాగుచుండును. ఈ నీరు రా|తులందే కన 
బడును. వగలు నూర్యకిరణములచేత ఎండిపో వును. 

గమనిక 5 161 పేజీ బదులు 177 పేజి 11 ఫారం బదులు 12 ఫారం అన, 
వారపాటున ము (ద్రింపబడినది. మేటరు వరుసక్రమంలో తేడాలేదు. 
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పామజలము మంచుకొండలలో వుండును. ఇది నూర్యకిరణములు వ పడుట 
చేత వగిలి నీరుగా (పవహించును. " 

మూ దివ్యం వారి వరం వర్రే నా దేయమవరంపరమ్ ! 

(వతివదార్థమయు : వై =ావర్ష బుతువునందు; _ దివ్యంవారి = ఆకాశోద 
కము; వరం =మిక్కిలి (శేష్టమెనది; "నాచేయమ్ = నదినుండి తెచ్చిన నీకు, వర్తం 
అవరము = మిక్కి-లి అ|శేష్టమెనది (అవథ్యము), 

తాత్ళ్రర్భుయము : . వర్ష బుతువునందు ఆకాళోదకము | శేషము. నదీజలము ద్ద కదకము |శేష్థ 
నింద్యము. . 

లలిలోలి ; ఆాత్పర్యాంళ మే. 

శరవర్గము 

మూ స్వాదు పాకరనం స్నిగ్ద యోజవ్యం భాతువర్టనమ్ | 

వాతపీ త్తవారం వృన్యం శైమ్మలం గురుశీశలం॥, 

[పాయః వయః! 

(వతివదార్థ ము వ  (పాయాడాతరచుగా; పయః=౭పాలు; స్వాదు 

మధురమై నవి పాకరనం = పాకమునందు మధుర విపాకము గలవి; సిగ్గం = 

న్ని గ్గముగా నుండును; ఓజస్యండా = ఓజో వృద్దిని చేయును; ధాతువర్షనం=ధాతువు 

లను వృద్ధిపర చును; వాతపి త్తహరం = వాతపి తవములను శమింపచేయును; వ వృమ్యం 

ఊవాజీకరణమును చేయును; శైమ్మలండా శేషరమును చేయును; గురుడాగురు 

గుణమును; శీతలం జల్ల దనము కలిగించును. 

తొత్న్రర్యుము ; అన్ని జాతులకు చెందిన పాలు, మథురరనమును 

మభథురవిపాకమును కలిగియుండును. ఓజోవర్జక ముగను ధాతువర్టక ముగను 
వృమ్యముగను శ్రైమ్మములను వృద్ది చేయునదిగను గురుగుణము కలదిగను చల్ల 
నై_నదిగను చెప్పబడినది. 

కళిలోేఖ ; ఓజసీహితంఓజసరం- ఓజస్సు అనగా ధాతువులయొక్క' 
సార భూతము, వృమ్యమనగా శు[క్రమను సేరుగల ధాతువృద్ధికంకు . 

రమించు శక్తి యకువగా చేయునది అని' అర్థము. 

యణ, బా, : యు శోకమునందు [ప్రాయః అ అను వదము గలదు. ధాతు 

వులు నృద్దిచెందుటవల్ల నే + శు|కము కూడా వృద్దిచెందును అను అర్థమగుచ్రున్నవ్ప 

టికి పాయః అను వదమునువయోగించుట వలన కొన్ని శరములు ధాతు 
వృద్ధిని చేయుట లేదు, ఎందువల్ల ననగా ఒంశుపాలు కొద్దిరూత్త, ఉస్లగుణములు 
కలపిగాను లవణరనము కలదిగను ముందు చె చెప్పబడుచున్నది, మరియు" మేకపాలు. 

12 
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లము గుణము కలవిగను, గొశ్ర్రైపాలు ఉన్ల వీర్యము కలవిగను, గుజ్జముపాలు 
ఉప వీర్యమును ఆమ్లలవణరసములు కలవిగనుముందు చెప్పబడుచున్నది. మథుర 
రసము మథుర విపాకముగల పాలకు స్నిగ్ధవృష్యాది గుణములు స్వతస్సిద్ధము లై 
యుండగా మరల ఆగుణములు ఎందుకు చెప్పబడనవను (పశ్నమునకు, తీరము 

నకు స్నిగ్దవృష్యాది గుణములకంయకె వేరైన అనేక గుణములు షీరమునందు 
కలవని తెలుపుటే స్నిగ్గాది గుణము మరల ఇెప్పబడెనని సమాధానము చ్చెకొన 

వలెను. మథుర రసము అని చెప్పినంత మా తమున సె మథుర విపాకమని గుర్తించ 
వలసి యున్నది. ఎందుకనగా “స్వాదుః పటుశ్చ మథురం ఆమైోమం వచ్యశే 
రసః" అని చెప్పుట వలన ఇట్లు అర్ధమగుచుండగా “పాకః“ అని మరల చెప్పుట 

ఎందుకు + గురు గుణముగల సమ_న్త పదార్థములకు విదాహావస్థయనునది గలదు. 
అప్పుడు ఆమ్ల భావమును చెందును. పాలు మా(తము గురుగుణము కలవి, 

అయినప్పటికి కూడా విదా హావస్టయందు పరిణామమును చెందక పూర్వమే 

మథుర విపాకమును చెందుచున్నవి. ఈ విషయమును స్పష్టీకరించుట కే “పాక 
యను వదము వుపయోగింపబడినది. స్త్రీలకు ఆహార రసమే అపత్య స్న వాము 

వలన టఉరముగా పరిణామము చెందుచున్నది. ఈ విషయములో “ (స్త్రీణాం 
అపత్య జాత్ హర్టాత్ " “రనః తీరాయ కల్పతే స్నెహోత్ రసః &ీరతి ఏవం 

హృదయాత కీర మేతి అతః” అని. 

మూ॥ అ|త గవ్వంతు జీవనీయం రసాయనం 

తశ &ణ హితం మేధ్యం బల్యం న్తన్యకర౦ నరం! 

(శ్రమ, భమ, మదా లక్ష్మీ శ్వాస కాసాతి తట్ తుద 8 

జీర్ణ జ్వరం మూ|త్ర క్భ[చ్చం రక్త పిత్తం చనాశయేత్ | 

(వతివదార్జము : అ త ఇచ్చుట; గవ్వంతువ=ఆవుపాలయి లే; జీవ 

నీంరు ం=జీవనాధేర మె నవి; రసాయనం=ారసాది ధాతువులను వృద్ది పరుచునది; 

తత &ణ పాతం=ఉరతకుత, రాజయమత్ము రోగులకు హొత మెనది; మేధ్యం= 

బుద్దిబలమును పింపొందించునది; బల్యండాశ క్తి వర్షకమెనది; _స్తన్యం = _న్తన్యవ్యద్ది 

కరమెనది, సరం =ాసర్వశ రీరఠమును వ్యాపించునది; చ == మరియు; శమడాఆయా 

సమును, భమడాతలతిరుగుటను; మద=మదమును, అలథీ=కా ంతిహీనతను; 

శ్వాసాబుసరోగమును, కాసాదగ్గును, అతి తృట్ ముద-ఎక్కువగా నున్న 
ఆకలి దప్పులను (భన్మకరోగం)మూ (తక్ళ[చ్చం == మూ తకృచృమును, రక్త 
పి_త్తం=ర కపి త్తమును, జీర శృజివర 9 హజీర్చ జ్వరమును; నాశయిత్ == నింవ 

జేయును. 

తొత్ఫరొయము : ఆవుపాలు ఎక్కువకాలము జీవించుటకు ఉపయోగ 
పడుచు రన రకాది ధాతువులయొక్క. నిరా్రణమునకు వృద్దికి దోహదకారియగు 
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చున్నవి. ఉరథతాది రోగములను నళింప జేయు చున్నవి. ధనమును సంపాదించు 
టకు అసమర్గుడె న మానవునకు, కాంతిని, ఉత్సాహమును కలిగించును. 

తజిలెఖి ; జీవనీయ మనగా సౌమ్యధాతువులై న రనరక్ర్తాదిధాతువులను 
వృద్దిచేయుటవలన జీవితమును ెంపొిందించునని యర్ణము- మేథణాయెహితం 

మేధథ్యం-బుద్దిని వికసింప జేయునది, సరం-శరీరమునందు ఒకచోట వుండునదికాదు 
/ ఈ అ 
( సర్వశరిరవ్య్యాపి యని అర్థము. 

మూ॥ _హితమత్వగ్న్యని (దేభ్యోగ రా యోమాహీషం హిమం, 

(పతివదార్థము : మాపహొషం=ైబ (కౌవాలు,అత్యగ్ని తీ జ్ఞాగ్ని గలవారికి; 

అని దేభ్యః = నిదలేనిచారికి, హితం = |శేష్టమెనది. హిమం =ాశీతపీర్య మైనది. 

చైమరియు, గరాయందా గురుగుణముక లది, 

కాత్సర్యాయు : బ(రెపాలు తీ శ్లాగ్నికలవారికి, ని దలనివారికి, పథ్యకరమై 
౯ యా 

నవి, గురుగుణము కలది. మరియు శీత వీర్య మైనది. 

కలిలోఖు : శ్లోకమునందు గరెయః వ్యాఖ్యానకారుడు “అతిగుకు” అని 

గుగుగుణమును చ ప్పెను,. 

బి. వ్యా : బ|ఇపాలు ఎక్కువ జాఠరాగ్ని గలవారికి నిదానాదె కార 

ణములచేత నిదలేనివారికి గురుగుణము కలవిగావున పథ్యకరమెనవి. ఈవిషయ 

ములో చరకుడు” మహిహేణాంగురుతరం"  గవ్వాచ్చీతతరంపయః స్నేహ 
దూనమని (దాణా మత్యగ్నీనాం హితం చతత్ చ. నూ. అ. 87/295" 
ఆవుపాలకంచు బ|శెపాలలో ఎక్కువ స్నిగ్గత లభించుచున్నది అని చెప్పను. 
ఆవుపాలకంశు ఎక్కువ స్నిగ్దగుణమును ఎక్కువ గురుగుణమునుకొలిగి బ|కెపాలు 

నిదను కలుగ జేయునని రవిగుపు డను ఆచార్యుడు నుడివెను. వమైనప్పటికిని 

బ| రెపాలుకూడ ( శేష్టమైనవి. 

మూ॥ అల్పాంబుపాన వ్యాయామ కటుతి కాశ నైర్లఘు। 

ఆజం శోవజ్వశ్వాస ర క్షపిత్త ఆతి సారజిత్॥ 

(వతివదార్థము ; ఆజంపయః చ మేకపాలు, అల్వొాంబుపాన కొద్దిగా 

నీరు [కాగుటచేత, వ్యాయామః = ఎగురుట దుముకుట, ఉరుకుట మొదలగు 

వ్యాయా మముల చేత, కట్టుతికాళనై *=కటురనముగల జిలైడు మొదలగు అకు 

లను చెదుగల వెవమొుదలగు వృక్షములయొక ,- ఆకులను తిరుటచేత, లఘ= 

అఘు గుణముకలది; కోష=రా జయక్మను, జ్వర = జీర సృ జవర మును; శర్వాసవా ఆబ్బ 

సమును; ర క్తపి త్తమును; అతిసార అతిసార, రోగమును; జిత్ =జయించును. 

తాత్తర్భమయు : మేకపాలు లఘు గుణముకలవి. మరియు శోపాదిరోగము 

లను శమింవపచేయును, అల్వాంబు పానాదుల చేత మేక పాలయందులఘు గుణము 
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స్వతస్సిద్దము గా నుండును. 

కకిలోఖ ; మేకలకు స్వల్వాంబు వానములు స్వభావసిద్దములు, ఇచట 

అల్వ్పొంబు పానాదులు తీరములందలి లఘుత్వ గుణమును ఆల్పుటకే చెప్పబడి 

నవి. 

లి. వ్యా: పజంతు వై నవ్వటికి దానియొక్క ఆవోర పిహారములమబట్టి 

గురు లఘు గుణములు నిర్హ యించవలసి యుండును. మరియొక విశేషమేమ 

నగా |పభాత సమయమున [గహింవ బడిన తీరము విహారాదులు లేనందువలన 

గురుగుణము కలిగి యుండును. ఎందుకనగా (పాణికోటి రాతులయందు 

చేష్టారహితులుగా నుందురు. పగలు పరెౌత్తుట, నడచుట, దుముకుట మొద 
లగు చేష్టలను కలిగియుండుట వలన సాయం తము (గబాంపబడన తీరము లఘు 

గుణము కల్లియుండును., 

మూ॥ ఈష [దూత ప్ల లవణ మౌష్టశకం దీవనం లఘు॥ 

శ్ర సం వాతకఫానావా|[క్రిమి ళోఫోవ రార్గసామ్। 

(వతివదార్జ ముఃజొప్ట కం = ఒంశుపాలు,ఈషక్ ఊకొంచము, రూతాారూత 

గుణము,ఉప్ల = ఉప్టవీర్యము,లవణ ఘు డలవణరసముక లిగివుండును, దీపనం = అగ్ని 
ది వ్రినికలిగించును. లభఘు=ాలఘుగుణముగలది, వాతవచచాత వికారముల; కఫా 

కఫవికారములసు, ఆనాహడాకడుపుబృరము, [కిమి= కిమి రోగము,ళోఫడానంజు; 
ఉదర =ఉదరము, అర్భసాము = అర్నోరో గములకు, శ_స్తమ == పథ్యకరమెనది, 

తాత్హ్భర్భొయు : ఒంశుపాలు కొంచము రూక్షగుణమును ఉప్ప ఫీర్యమును 

లవణరసమును కలిగి అగ్ని దీపనమునుచెసి లఘుగుణముకలిగి యుండును వాత 
కఫ వికారములను కడుపుబ్బరమును [క్రిమి రోగమును అర్భరోగమును శమింవ 
శ్రయును. 

లోలిలోఖు : ఒంశుపాలు రూతాది గుణములను కలిగియుండును. వాతాది 
వికారములను శమింవ జేయును. 

మూ॥ మానుషం వాకపిత్తా సృగభి మాతాక్షీరోగజిత్ | 

తరుృుణాళ్ళ్యూత నైర్నున్న్యైః. 

(వళివదార్థ ము: మానుషం =నారీతీరము,వాత = వాతముచేత,పి త్తవావ్సి తము 
చేత, అసృ్ఫజాః వర క్రముచేత, అభిఘాత == దెబ్బలచేత క్రలిగిన, అతిరోగడశే త్ర 
రోగములను, జిత్ =జయించును; తర్పణడాతర్పణ విధిచేత, ఆళ్ళ్చ్యుతనై ౩౫ 
ఆళ్ళ్చ్యాతనవిధి చేత; న్నన్న్యెః = నన్య|పయోగములచేత, శా మ్యుత్ దశమింప 
చేయవలెను. 



షష్టోధ్యాయము 181 

తాత్సర్భూయు : నారీతీరము, తర్పణాది ఉపఛారములచేత వాత పితా 

దులచేత సంభవించిన నేతరోగములను పోగొట్టును. 

కలిలోఖ ; విశేషములేదు. 

మూ॥ అహ్మాద్యం తూష్ట మావికమ్। 

వాత వ్యాధిహ ౦ హిధ్మా శ్వాస పిత్త కఫ (పదమ్! 

(వతివదార్జ ము: ఆవికం గొ జెపాలు, అహృాద్యం = హృదయమునకు 

మంచిదికాదు; ఉప్ట్రం =ఉప్టగుణముక లది; వాత వ్యాధిపారం = వాత వ్యాధులను 

పారించును; హిధ్యా= ఎక్కిళ్ళను; శా్వసవాఉబ్బనమును; పి త=ాపి త్రము, కఫ 

(పదం = క ఫమును కలిగించును. 

తాత్న్రర్యామయు ; గొ_రెిపాలు ఉప్ప గుణముక లిగి హృదయమునకు చెరుపు 

చేయును. వాత వ్యాధులను బరి మార్చును. ఎక్కిళ్ళను బునను పి త్తకఫము 
లను వృద్ది చేయును. 

లలిలోఖి ; తాత్సరారాంశ మె. 

బి, బాం: భావ[పకా శ కారుడు గౌ రెపాలు లవణ మథుర రసములు గల్లి 

స్ని గ్రా వ్రగుణములు గలిగి యుండును, అళ్ళరిని బోగొట్టును, నోటికి రుచిలేకుం 

డుసు, తర్పణము, వృష్యము, శుక పిత్త కఫములను వృద్ది పరుచును, వాత 
కాసమునందును కేవల వాతము నందును మంచిదని నుడివెను. 

మూ॥ వా స్టీన్యాః _ఫ్రైరట్రకభిక్ బాధమ్॥. 

(వతివదార్హయ : పా _స్తిన్యాః తరం = ఏనుగుపాలు; వాధమ్ = ఎక్కు 

గా, స్టెర్యకృృత్. = శరీర దార్థ్యమును కలిగించును. 
థి 

తాత్ఫ్సర్భుయు. : ఏనుగు పాలు ఎక్కువగా శరీర దార్హ్యమును కలిగించును. 
Go 

కొళిలోఖ : విశేషములేదు. 

ఎ, బ్యాం: భావవకాళకారుడు పనుగుపాలు. బృంహణము, మధురము, 

కపాయము, గురువు వృష్యుము, బలకరము, శీతము, స్నిగ్రమునై యుండు 
నని వక్కాణించెను. 

నూ॥ ఉప్షం తక శఫం లఘు 

శాఖా వాత హారం నామ్సలవణ9 జడ తాకరమ్ ॥ 

(వతివదార్థ ము ; ఏక శఫం = గుజ్రపుపాలు; ఉప్టం = ఉప్పగుణమును; 

లఘు = లఘు గుణమును కలిగియుండును; శాఖావాతవారం = ఇాఖలయందు 

చెరిన వాతమును వారిం చును; సామలనణం హఆమ్రలవణర నములు గలిగియుండును; 

జడతాకరమ్ = మాంద్యమును చేయున్లు, 



182 అష్టాంగ సం (గహ వ్యాఖ్యానము 

తాత్ఫర్భ్యంయు;: గుల్లము గాడిదల పాలు ఎక్కువ ఉప్టవీర్యముగా యి ఓం 
నుండును. అఘుగుణము కలవి, శాఖలయందు, చర్శమునందు, రస ర కాది 
ధాతువులయందు చేరిన వాయువును శాంతపరుచును. 

జలిలెఖి ; వక శఫస్య ఇదం ౫ ఐకిశఫం, పక విభాగ శఫః యన్యసరి, 
పకళవు; = అళ్వగర్హభాదిరి అని పకశఫమనగా గుజ్రము గాడిద మొదలగు ఒకే 
గెట్టగల జంతువులు అనిఅర్థము, శాఖార కాదయః ధాతవరిత్వశ్చ- శాఖలు ర కాది 
ణాతువులు చరము అని అర్థము, జాడ్యమనగా _న్తేమిత్యమని అర్థము, 

మూ ప యో2భిమ్యంది గుర్వామం యుక్య్యాళ్ళతమతో ఒన్య థా 

భవేత్ గరీయో ఒతిశ్ళతం ధారోన్ల మమృతోపమమ్ ॥ 

(ఎతివదార్జిము : ఆమం పయః == పచ్చిపాలు; అభివ్యంది = అభిష్యుం 
దమును చేయును; గురు=గురువు; యుక్త్యా=యు క్రి తో; శృతంపయః == 
కాచిన పాలు, అతోఒన్యథా=ావాటికి విరుద్దముగ నుండును; అతిశ్ళతము=ా 
ఎక్కువగా కాచిన పాలు; గరీయః మిక్కిలి ( శేషస్టముగా; భవేత్ అగును; 
ధార్ వ్వం=పితుకుచుండగనే వెడిగనుండు పాలు; అమృతో వమమ్ =అమృత 
ముతో సమానమైనవి. 

తొత్సృర్యయు : వచ్చిపాలు అభిషషందమును చేయును. - గురుగుణము 
గలవిగా నుండును. యుక్తితో కాచబడిన పాలు లఘుగుణము గలిగి శరీరము 
నకు ఆరోగ్యమును _వనాదించును. ఎక్కువ కాచిన పాలు మిక్కిలి ( శన్టమెనవిగా 
చెప్పుబడనవి. మరియు పితుకుచుండగనే వేడిగనుండు పాలు (ఛారోవన్హములు) 
అమృతముతో సమానమైనవిగా యుండును. 

లోలిలౌఖు: ఆమమనగా అవక్వమని అర్థము. అభివ్యంది యనగా 
(మాలి న్యేన సోత సాం [(సావకమ్) మలిననులై |శోతన్సుల యొక్క (సావము 
థారోప్టం అమ్యుతోపమం పధ్య మేవ అని అర్థము, 

బి.వ్యాూ : అభిమ్యంది - దోవ ధాశుమల।[సోతసాం 'తేదజన నే, కుసుమాటే 
జ్వర, (సోత్యసాది(ద్రవ్యే, వా. టీ. హే, కఫక్సృత్ పదార్దే దభ్యాది కే, తల్లక్షణం 
యథాః- మ చ్చిల్యాత్ గౌరవాత్ (దవ్యం రుధ్వారసవవోః సిరో ధ_త్తేయరా 
వంత్సా దభిమ్యంది యధాదధి, భామ, (సోతసాం (సావకం దోవనంఘాత 
విఛ్చెదకరం, 

దోవ. ధాతు మలములకు _(్రోతస్సులకు క్రేదమును కలిగించునది (సోత 
|నసావక్షము. కఫమును కలిగించు దధ్య్యాది పదార్థములు అభిష్యుంది లమణము 
వచ్చు లత్వము గురుత్వముగల ద్రవ్యములు రసవహాసిరలందు అడ్డుక లిగించి అచటి 
ధాతువులకు గురుత్వమును కలిగించును, అభిమ్యంది యగును, 
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మూ॥ పిగ్యాకామా శిలీనాంతు గుర్వభిమ్యంది తద్ భృశమ్ | 

అచేష్టయాచ పారోషాద్ గరీయః న్మృత మౌషసమ్ ॥ 

వ్యాఖ్యాత _నేన లఘ మాచేష్టా వ[త్పక్భ్ళతిష్యపి | 

(వా స్వేఘ చాతి దే వౌభో్యమాంనష్వ ప్యేవయాదిశేత్ న 

(వతివదార్థము : పిణ్యాక = = తెలిక పిండిని, అమ్రాశినీనాంతు =పుల్ల ని 

పదార్థములను భమీంచు వీఠయోనులయొక్క_; తత్ = క్షీరము; భ్చళశం = ఎక్టు వ; 

గురు == గురువు; అభిమ్యంది = అభిష్యందముగా వుండును; అచేస్టయా = చేష్ట 

'లేకుండుటచేత; [పాదోషాత్ = అపర్థాహమునందు [గహింపబడిన వాలకం] 

జాషనం = (ప్రభాతమునందు (గ్రహించిన పాలు;గరీయః = గురుగుణముగలవిగా; 

ర్ట ఫెళ? =చెప్పబడనది; చేష్టావత్ = శెష్టలుగల; | పకృతిష్వపి = పాక్ళతజంతు వుల 

వివషయములకూడ; తేనైఆ కారణముచేత, లఘిమా-లఘ గుణము; వ్యాఖ్యాతః 

= వ్యాఖ్యానము చేయ బడినది; అతిచే హేభ్యః = ఏనుగు మొదలగు బలిషస్ట్రమెన 

శరీరముగల జంతువులయొక- పాలకు: (వాస్వేఘ = చిన్న వియగు "జంతు 

వుల యుక్ళ- పాలలో; లపిమా ౫ లభఘుగుణము కలదు; ఏవం=ఇము; మాంసే 

వ్యపి = (పాణులయొక్క. మాంసములయందు కూడ; ఆదిఢేక్ = నిర్ణయించ 

వలెను. 

తాత్భ్రర్యాము ; చింతాకు ఉళిరిక ఆకు మొదలగు పుల్లని వుస్తువులను 

భుజించు గొత్తై మొదలగు జంతువులయొక్క పాలు గురుగుణము కలిగి 

యుండును, మీనవ, ఆవాలుమొుదలగు చెట్లయొక్కా ఆకులు తినుజంతువులయుక్క్యా 

పాలుగూడ గుగుగుణము కలిగియుండును. గును పదార్థములను తిన్న యెడల 

గురుగుణము పాలలో ఉత్పన్నమగును. లఘు సేవనవలన లఘు గుణము 

పాలలో ఉత్పన్న మగును. ఇశ్తు లఘు శరీరముగల జంతువుల యొక్క పాలు 

లఘు గుణమును, లావు “శరీరముక్రల జంతువులయొుక్క పాలు గురూ 

గుణమును కలిగియుండును, రాత్రియందు చం[దుని గుణము హపాచ్చుగా 

నుండుట చేతను, వ్యాయామము రా_తియందు లేకపోవుట చేతను ఉదయమున 

పితికిన పాలు (తాగిన యెడల (పదోషమందు పితికిన పాలకంకు గురువుగను 

కీతముగ నుండును. సూర్యకిరణ స్పర్శచేతను వ్యాయామము, అగ్ని మొదలగు 

వాటిని సేవించుట చేతను సాయంకాలము పితికిన సాలు లఘు పుగను వాత 

కఫముల బోగొట్టునదిగను నుండును. మాంసవిషయము [పకృతి దోపాదులను 

బట్టి గుకులాఘవములను నిర్ణయించవలెను. గురులఘు గుణములతో కూడిన 

అహారములను సేవించు జంతువులయొక్క పాలు చల్లగా వేడిగా స్నిగ్గముగ 

రూతముగ చిక్కగా |[దవముగా అనేక భేదములు కలిగి యుండును. ఈ 

భేదము యొక్క |వభావము ఆ శీరములను సేవించు మానవులవె పడును, 
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కోలిలోఖ : పిణ్యాకం = కెలక పిండియని అర్థము. తక్కిన వివరము 
తాతృరా్య్యాం శములే; దధి = పరుగు. 

మూ అమ పాకరసం [గాహిగురూప్త్యం దధి  వాతజిత్ 

"మడ; కు కబల శప పిత్తరకాగ్ని శోఫక్ళత్ || 

_ రోచిమ్ష శన్త మరుచౌ ఫీత్రలే విషమ జ్యరే | 

వీనసే మూ త కృృచ్చే) చ రూక్షంతు (గ్రహణే గదా ॥ 

నై వాద్యాన్నిశి నై వోప్పం వనన్తోన్న శరత్సున 1 

నాముద్ద సూపం నాజూ[ద్రం నాఘ్నతం నాసితో పలమ్ ॥ 

నిదా నామలకం నాపి నిశ్యం నోమ-ద మన్య థా | 

జరా నృక్పిత్త వీసర్వ క ప్టవాండ్యా. మయ[వఫదడత్ ॥ 

| (వతివదార్థము : దధిహాపెరుగు; ఆమృపాకరన ఈం = అమ్షరసమును ఆమ్ల 

విపాకము గలది; (గెహి = గాహ్ి; గురువై గురుగుణము; ఉష్ణం = ఉన్ణవీర్య 

మును కలిగి; వాతజిక్ == వాతమును జయించును; మేదడామేదో ధాతువును 
మేదో దోషమును; శుక దాశు క్రమును; బలైబలమును; ery కఫమును; 
పి త్తర క్ర =ార కపి త్తమును; అగ్ని == జాఠరాగ్నిని; కొ ఫక్ళత ఊశోఫను 
చేయును (వృద్ది పరచుకు); రోచిమ్షు = ఎక్కువ కలని కలిగించునీ అరుచే == 
అరుచి యుందు; క స్రందాపథ్యకర మైనది; థీత్రకే విషమజ్వ రే శీతపూర్యక'. విషమ 
జ్వరమునందు; . పీన సేడావడిశమునందు; మూ|త కృచ్చే9 = మూత. కచ్చ) 
వ్యాధియందు; శనం హవథ్యకరమైనధ్రి చడామరియు; గంహాణీ గ నా గ 9హాణీ 
రోగమునందు; రూతంవా రూవగుణముకల పెరుగు; శ్లో _స్తం == వథ్యకర మైనది; 

నిశి = రా|తియందు; దధి-పటుగు; నె నై వాద్యాత్ = తినరాదు; నసిద్యాత్ = 

తినరాదు; అముద నూవం = పెసరపప్పు. లేనిది; అ జ [దంచ = తెనె కలపనిది; 

అఘమ్య్చుతం = నెయ్యి చేర్చనిది; అసితోపలమ్ ఖండ శర్క_ర కలవపనిది; అనా. 

మలికం = వుశిరికాయ .చేర్చనిది; నిత్యం=[పతిదిననును; దధి = పెరుగు; 
నె. వాదాస్ట్రత్ కాతినకూడదు (నివే.ధము); మన్దల చక్కగా  తోడుకొనని; 
దధిడా ఇదు; నాద్యాత = తినరాదు; తతో అన్యధా ==.అట్లు కాని వకమున; 

జ్వర == జ్వరము; అన్ఫక. పిత్తవరక్త పిత్తము; వీనర్పకావీసర్ప రోగము; 
కుష్ట హాకుమ్లు  వ్యారి. పాండుపాండురోగమును; (భమ[పదమ్ = | భమను 
కలిగించును 

'కాల్ఫార్వము: రన. _ విపాకములు అమ్సముగాగల పెరుగు, గోహీ 
గును. ఉప్ష గుణ బగక్షములను కలిగ వాతమును వాత వ్యాధులను జయిం చును, 

మేదో ధాతువును మేదో దోషమును, శు[క్రమును, బలమును కషమును ర క్ర 
ప త్తమును జారరాగ్నిని నంజును వృద్ధి పరచును. అరుచియంద్లును _ ఎక్కువ 
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రుచిని బుట్టించుటయందును |వశ_స్థకైనది. శీతపూర్వక విషమ జర్వము వచ్చు 
టకు రెండు గంటలు ముందుగా సెటుగును, త్ఫ_ప్తీగా తాగిన యొడల ఆ 

జ్వరము రాదు. పనన కోగమునందు ఆకలియగు చున్నప్పుడు బెల్ల ముకాని 

కలకండను వేసిన "పెటుగును |గహణ రోగమునందును ఎకువ లాభకరముగా 

నుండును. రూక్షమెన సెబుగు (మీగడ తీసిన పెజుగును వెన్న తీసిన పాలను 

తోడు పెట్టిన పెటుగు) మిక్కిలి. _వశన్హమైనది. 

రా|తులయందు "పలుగు సేవించరాదు. “పిణుగును వేడి చేసి తినరాదు. 

వసన్న (గీష్మ శరదృతువులయందు వెలుగు తినరాదు. పెసర పప్పను చేర్చక, 
తనె కలుపక, ఖండ శర్కర కూర్చుక సెఖుగును "సివీించరాచు. వశిరి 

కాయలను విధి విధానముగ చేర్చని దధిని తినరాదు. తోడుకొనని సెటుగునుతిన 
రాదు. అట్లుకాక సై నుదాహరించిన విధానముగస పెరుగును. తినిన యెడల 
జ్వర రక్త పిత్తవి సర్వాది రోగములు ఉత్సన్న మగును. 

కలిలోఖ : దధితోకూడిన ఇతర ఆహారములుగూడ నోటికి ఎక్కువ 
రుచిని కలిగించును. నతతకాదులై న విషమ జ్వరములయందు సెణఖుగు [పశ స్త 

మైనది. రూకమైన వెలుగు (గవాణీ రోగమునందు పధ్యకర మైనది. (“ఏవ” 
అనుపద |ప్రయోగముశేత. రాత్రియందు. (గీషశ్తిబుతువునందు అత్యంత ని'పే.ధ 
నును సూచించుటకు) [వతి దినమును పెజుగును భుజింపరాదు.. ఎవరై నను 

నియమమును పాటించక  ెణుగును ధుజించిన యెడల పత్సక (అవశ్యం) 
జ్యరాది రోగములకు ఆ/శమమగు చున్నారు. 

వి. వ్మాం: పెగగు తియ్యనిది, పుల్ల నిది, మిక్కిలి పుల్ల నిది (మథురము), 

ఆన్లుము, అత్యమ్లము) అని మూడు విధములుగా నుకుతుడు చెప్పెను. 
మరియు |పాణళ క్రి ని దృఢపటబచి, మంగళములను చేకూర్చు ననియు చెప్పును, 

మంగళకరమెనదనియు వాతమును హారించుననియును చర కాచార్యులు గూడ 

నుడివిరి. 

ముె॥ త|క్రంలమూ క పా యామం. దీపనం కఫవాత బిక్ | 

శోపోదరార్భోగహణీ దోషమూత (గ హోరుచేః॥ 
గుల్మవ్లీ వాఘృత వ్యాపగ్గర పా.డ్వామయాన్ జయేత్ | 

తద్వనుస్తు నరం (సోతళ్ళోధి విష్టంభజిల్లఘు॥ 

(వతివదార్థము తక ండామజ్జిగ, లఘు=లభఘు  గుణముకలది. 

కషాయ హకపాయరసమును, అమ్లం = అమ్సరసమునుగఅది; దిపనం = అగ్ని దీపకం, 

కఫవాతబిత్ =కఫ వాతవికారములను జయించును; శోఫ=నంజును, ఉదర 

ఉదర రోగమును, అర్భ = అర్శరోగమును, (గ్రహణీ దోవ = [(గహణియను మేకు 

కల కలావీక్యతి యందును; మూత| గహడామూ|త సంగమునందు; అరుచాః. 

అరుచియందును, గుల్టు = గులక్రమును, స్పహ=ప్రహవ్యాధిని; ఘృతవ్యాపతి = 
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ఘృతపానమున కరిగిన వికారములకు, గర = పెట్టుమందు వలన ఏర్పడన 

వికారములను, పాండా్ర్రమయాన్ = _ పాండువికారములను, జయీత్ జయించును. 

తద్వత్ == మజ్జిగవలె; మస్తు =పెఅుగుమీది మీగడ, సరం వనర శరీరమును వంటనే 

వ్యాపించును. (పోతళ్యోధి= | సోతస్సులను శోోధించును; విష్టంభ జితి = 

విష్టంభమును జయించును; లముూచ-లఘముగుణముకలది; 

తాత్త్రర్భయ : పెణుగు కొంకు మజ్జిగ మిక్కిలి లఘు గుణముక లది. 

[పారంభమునందు కపషాోయరనము అము రసములు ఒకదానితో నొకటికలసి 

వుండును. జారఠరాగ్నిని వృ ర్దిపరుచును. కఫవాత వికారములను శమింప 

"జేయును. శోఫ ఉదర అర్మో రోగములను (గహాణీ దోషమును మూ|తక్ళభ 

మును అరుచిని గులగ్రప్ల వావ్యాధులను ఘృత పానము వలన జనించిన వ్యాపత్తు 

లను, పాండు రోగమును శమింవ జేయును. మజ్జిగవలె త్యక్రము నందలినీరు 

(లేకమీగడ) సమానమైన గుణములుగాకూడ హోనికరములు యగుచున్నవి. విశ 

పించి సర్వశరీర వ్యాపక త్వము, (సో తళోధకత్వము ఏష్టంభనాశకముగా 

అగుచున్నది. లఘు గుణముకలదిగాకూడ అగుచున్నపి. 

కోలిలోఖు : త|కమునకంశు “జురుగుమీది తేటకు (లేక మీగడకు) |సోత 

శోధ కత్వము విష్టంభనా శక తము లఘు గుణము విశేషించి చెప్పబడినది. 

మూ॥ శీతం స్వాదు కఫాయామ్రం నవనీతం నవోద్ధృతమ్: 

యజ్యారో్టోగ్సిత పిత్త సృగ్వాత ర క పితాఠిరోగ జిత్ ॥ 

సృళ్వాత జిత్ (గాహిదిపనమ్। 

(వతివదార్జము : నవోద్దృతం = అప్బ్పుడెతియబడిన, నవనితం= వెన్న, 

శీతం = శీతవీర్యమైనది, స్వాదు=ామధురము, కమాోయామ్లుం =కమాయ అమ 

రసములతో కూడినది, యజకుగ=రాజయత్యును; అర్నో = అర్భొరోగమును; 
అర్జిత హముఖగత పక్షవాతమును పిళాసల్ట్రైత =ర కృపి త్రమును, వాతజిత్ వాత 

విశారములను జయించును. (గాహా=మల మూ తాదులను బ౦ధించును,దివనం = 

అగ్నిది ప్తిని కలిగించును. తీకోద్భవంతు =పాలనుండి 'తీసినవెన్నయయితే, 
నం|గాహి =మలమూతాదులను బంధించును, రక పిత్తాతీరోగనుత్ రక్త 

పి త్తమును అడిరోగములను పోగొట్టును. 

తొతృర్య్థాము: [కొత్తగా వీయబడిన వెన్న శిత వీర్యము మధురరనము 

కలిగియుండును. కషాయరసము ఆమ్హరనము కలిగియుండును. రాజయక్ష్మను 

అర్జితవాతమును ర కపి త్రమును వాతవికారములను శమింపజేయును. మల 

మూ్యతాదులను బంధించును. అగ్నిదీషిని కలిగించును. 

పాలనుండి తీసిన వెన్ను మలమూూతాదులకు బంధించి రరక్తపి త్రమును అక్షి 

రోగములను పోగొట్టును. 
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కలిలేథి : నవో ధృతం = సద్యః ఉధృతమని అర్థము, సం|గాహి యనగా 

య దవాన్ భా వాన్ పిండకరోతియని అర్ధము. వమీరోద్భువమనగా కీరమేవ 

మధిత్వా ఉత్నాదితమని అర్భము. 

బి, వ్యా : త క్రంవిషయమై కొన్నితం[తములలో భేదములు కనబడు 

చున్న వ. “రూక్షమరొదృ్భత స్నహంయన్న స్యా ద్భృతం ఘృతం త|కంధ 

దోపాగ్ని బలక్ళ త |తివిధం త (త్స యాజ దమీత్ “అని కలదు, తకం బ్త్తుగా 

వద్దు లేకుండ వెన్నదీసినది. సగము జిడ్డుమిగులునట్లు వెన్నత్రిసినది. ఏమియు వెన్న 

ప్రీయకుండినది, అని మూడు విధములు. త్మకము బొత్తుగా జిడ్డు లేకుండ తీసినది 

దోషములను వృద్దిచేయును, సగము జిడ్డుమిగులునట్టు చెన్న తీసినది అగ్నిని దిపింవ 

జేయును. వమియు వెన్న తీయకుండునది బలమును కలిగించునదిగా వుండునని 

డలవాణ టీకలో వివరణము కలదు. మరియు ధన్వంతరినిఘంటువునందు తకం 

చతుర్విధం జయం ఘోళం మధిత మేవచ, ఉదళ్వి త్త త్త కమిజ్యేవం కధితాని 

యశాకమమ్ సరసం నిర్ణలం ఘోలం మధితం రసవర్ణితము న మోదకం స్యానంి 

ధితముదశ్వి శ్వ్వర్షవారికమ్ పాదోదకం భవే త్త క్రమశ్దాం భొ౭_.న్యే బభాషి రే” 

అని మజ్జిగ ఘోళమనియు, మధితమనియు, ఉదశ్వి త్తనియు, త్మకమనియు 

నాలుగు “విధములు. నీరు లేకుండ సెలబుగుయొక్క- రుచి చెడకుండి చిలికినది 

ఘోళము. సెరుగునకు నమానభాగముగ నీరుపోసి ెజుగు రుచి మారునట్లు 

చిలికినది మధితము. పెజుగుకు అర్ధభాగము మాత మే నీరుపోసి కవ్వముచే 

మధించినది ఉదళ్విత్తు. నాల్గవ భాగము నీరుపోసి చిలికిన త్యక్రము. త[కము 

నాలుగు విధములని యొక పక్షము. మూడు విధములని యొక పక్షము 

కలదు. వాటికి గుణభేదములుగూడ చెప్ప బడినందున ఆ మోదయో గ్య మెనవిగా 

పరిగణింప బడుచున్నవి. ను[శుత సూ| తస్థానములో 45 అధ్యాయములో 85-89 

శోకములు గుణధర్మాదులనుగూడ సూచించుచున్నవి. (గంధథవి స్తరభీతిచే ఇచట 

సొందుపరచ లేదు. 

మూక శ న్రంధీస్మృతి మేధాగ్ని బలాయుఃకు[క చతుపామ్॥ 

బాలవృద్ద (పజాకా ని సౌకుమార్యా స్వ రాగ్గినామ్ 

క్షత శీణ పరాసర్చ శస్తాగిగ్ని గ్రపిశాత్ళనామ్॥ 

వాతపిత్త విపోన్యాద కోఫాలతీ జ్వరాపవామ్। 

స్నీవానాముత్తమం రీతు ఎం వయసః స్థాపనం ఘృత మ॥ 

సవా సవీర్యం విధిధిః శృతంకర్మ నవా సకృ్ళత్ 

మచదాపస్మార మూర్చ్భాయ శిరః కర్జాతి యోనీజాన్ ॥ 

పురాణం జయతి వ్యాాధీన్ వణ కోధన రోపణమ్॥ 

పూరోకాలిశ్చాధి కాన్ కుర్యాత్ గుణాం_స దమృతో పమమ్। 

త్రద్వచ్చఘృత మందో ఈ పిరూత స్త్రీక్ష స్తనుళ్ళనః। 
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(వతివదార్జము : ఘృతండానేయియయితే: ధీడాబుద్ది; స్మృతి గడచిన 

విషయమును విచారించుటలో శకి, మేధా ధారణాశళ క్రి, బలడా బలము, ఆయుః. 

ఆయువు, శుక =శు కము; చకుషపూమ్ = స్మతములకు, ర_న్తంహమంచిది 

జబాల=ాపిల్ల లకు; వృద్ద= మునలివారికి; 'వజా సంతతికి; కా న్దిడాశకా న్ని వర్ణనము 

నకు;సౌకుమార్యడా సుకుమారత్వమునకు; స్వర =మంచి కంఠస్వర మును;అర్జినాం = 
కోరువారలకు; తత= గాయము; వీణ = థధాతుకయము గలవారికి; పరాసర్చ=ా 

వినసర్పరోగులకు;ళ స్త) =ళ స్త్రము;అగ్నివనిప్పు మొదలగు వాటిచెత ఏడింప బడిన 
శరిరముగలవారికి, శ సం == హితమైనదిచాతపి త్త = వాతాపి త్తవికారములను;విష 

డావిషము, ఉన్యాదడా ఉన్మాదము; శోవడాళోవ;అ లశీసడాదరి | దము;జ్వ'రాపవొ 

=జ్యరమును తొలగించును, స్నే హనాండా శే లాది స్నేహాములకంకు;ఉ_త్రమండా 

(శేస్టమెనది, శీతము = శీతవీర్యముగలది. వయసఃస్థాపనం=ముసలి తనం లేకుండ. 

యౌొవ్వనమును  నిలుపును. విధిఖిః శృతం = శా_స్త”విధిననుసరించి సంస్క 
రింపబడినది, సహ సఏిర్యం = అనంతమై న శ క్రిగలది. పురాణం హమిక్కిలిపాతపడిన 

నెయ్యి; మద-=మదమృునే; అపసాన్చర =అవపసాగ్చిరమును; మూర్భాయడా 

మూర్చను; కర్ణ శిరః = శీరోరోగము,కర్ణరో గము అవీ. = నే తరోగము;యోని 

జాన్, యోనియందు బుట్టిన వ్యాథీన్ వ్యాధులను (పొగొట్టును ); వణళొ ధన 

రోవణం=[వణములను శుద్దిపరచి యార్చును; పూర్వ్వోకాన్ వెనుక చెప్పబడిన; 

అధికాన్ గుణాన్ ఎక్కువ గుణములను, కుర్యాత్ =చేయును, తత =ఆ 
ఘృతము; అమృతోపమమ్ = అమృతముతో నమాన మైనది; ఘృతమందో పి= 
ఘృతము మీది మీగడకూడ; తద్వత్ = అమృతముతో సమాన మె; చైమరియు, 
సః =అఘృతకుందము, రూతు స్తీత్ల స్తమః=ారూత్షగుణము. ఉప్షగుణము. కలిగి 

యుండను. 

తాౌళ్సుర్భ్ంయు : నెయ్యి వన్తు |గహణ శక్తిని |పసాదించి గతిగించిన 

విషయములను జ్ఞప్తికి తెచ్చును. చదివిని విషయమును ధారణణేయశ క్తి 
నిచ్చును. జఠరాగ్నికి బలమునుచేకూర్చును. శు కవృద్దికి తోడ్పడి నేత్రము 
లకు మంచి చూవును కలిగించును, బాలవృద్దులకు పథ్యకర మైనది. తతాదు 

లలో రోపణముగానుండును. కీణులకు ధాతువ్యద్దిని కలిగించును. అలజడిని 
తొలగించును. వాత 'పిత్త విషఉనాగ్రిదాది రోగములను పరిమార్చును. తె లాది 
అన్ని స్నేహాములకంశు ఉత్తమో త్రమమైనది. శీతవీర్సము; ఈ ఘృతము 
ఏ (దవ్యముతో జేర్చి [పయోగింపబడునో. లేక యే (దవ్యముతో_నెనను జేర్చి 
సంస్కృతము చేయబడునో అట్టి దవ్యములయొక్క. శక్తిని అనుసరించి [ప్రయో 
గములకు చక్కటి సిద్ధిని చేకూర్చును. ఈ ఘృతముచేత వెయ్యి సంస్కార 
ములు చెసి చికిత్సలో ఉపయోగించవచ్చు కు. 

మిగుల పాత బడిననెయ్యి మద అపస్మారమూర్శ్భ ళిరోరోగముల యందు 

నస్యకర్మ చేయుటకు |దవ్యములయొక్ళ కలయికతో ఘృతాదులను తయా 
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చేయుటకు చాల (వశ _స్హమెనది. ఇది అమృతతుల్య మైనదని వేరుగా చెప్పగా 
చెప్పనక్కర యుండదు, 

ఘృతమువై ననుండు మగడకూడ అమృత తుల్య మైనదియే, కానీ రూత. 

ఉప్పగుణములను కలిగియుండును. 

ళోళిలోఖ ; ధీడాయనగా బుద్దికి వన్సుగహణ శక్తియని అర్థము. స్మృతిః 
=అతీతవిచా రశ క్రిః (గడచిన విషయము నెవకువేసికొనుట ) మేధావావస్తువి వేక 

శ కి ౩; హవస్తువును _గహించుళ క్షి, [ప్రజా = అపత్యం( అనగా శు కవు. ఫలవంతమైన 

దని భావము) వయస్థావనం = జరయా . వినావయః స్థాపయతీి తి) =మహా స్త 

వీర్యం=అనేక శక్తిని మందః =ఉపరిభవః స్వచ్చః. 

యి వ్కొా; “వరం ఏకాదశం పా_ప్పం సర్వ దోషపహారం; స్థితం వర్ష శత? 

భూ మౌకాంభమిత్యపదిశ్య కే స్వల్పతీరో బహూ _స్హ[క్రః కిలాటస్వల్ప శర్క్మరః” 
పదునొకటవ సంవత్సరమున అంతకాలము పాతబడినది)'నెయ్యి మిగుల (_శేస్ట్రమైన 
రవ దోషములను పారించును. నూరు సంవత్సరముల కాలము భూమిలో నుంచ 

బడిన నెయ్యి కౌంభమనబడునని తం్యతకారుల అభ్మిపాయము “యథా 

యథాజరాం౦ యాతిగుణవత్స్యా త్తతధా' అనిహారీతసంహితా కారుడుచెప్బ నట్లుగా 

నెయ్యిపాతబడు కొలది గుణోతమమైనది. మరియొక తం|త్రకాకుడు “పురాణం 
దశవర్ష ౦ స్వాతి; |వప్రపురాణ మతఃపరం" పది సంవత్సరముల కాలము గడ 

చిన నెయ్యి వురాణమనియు; అంతకన్న ఎక్కువగ గడచనది. _పవురాణ 

మనియు చెప్పును. 

మూ! కీలాట దధి కూచీకా తక పిండక మోరటాః! 

సకీర శాక పీయూషా రోచనా వహ్ని సాదనాః। 

శుకొనిచాకఫ క రావిష్టంభ గురు దోవలాః॥ 

(వతివదార్హము :  కీలాటడాకొంచము పాలులో ఎక్కువగా మజ్జిగ 

చేర్చి చయబడినది.దధికూచికావ= పెజుగు మజ్జిగ కలిపి చేయబడినది,త | కపిండక్ర డా 

ఒక గట్టి గుడ్డలో వడియ గట్టగా గుడ్డకు అంటుకొనిన ఘనపడార్థము. 

మోరటాః == పగులగొట్టినపాలు, కీరశాొక -- సంయోగము లేకుండవిరిగినపాలు, 

పయువీ=జున్ను, రోచనాడారుచిని పుట్టించును, వహి్నిసాదనాః హఅగ్నిసాదన 

మును చెయును, కు కని దా కఫకరా౭డాశు[క్రమును నిద్రను కఫమును వృద్ది 

పరచును, విష్టంభ == మలబంధము, గురు = గుగుత్వమును, దోవలాఃడాదోవ 

|పకోపమును చేయును. 

తౌత్సృర్యంయము : మజ్జిగ అధిక[పమాణము చేర్చబడినపాలు, 'పెజుగు 
మజ్జిగ కలిపి చేయబడినది, (శ్రీకండము. అమ్లాది (ద్రవ్య ని షేపములను వేసి విరగ 

గొట్టిన పాలు, అమ్లాది [దవ్యమున సంయోగము అ౪క్రనే విరిగినపాలు, జన్ను 
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యనియు రుచిని బుట్టించి అగ్నిని మందగింపచెయును. శు[క్రము నిద కఫము 

వీనిని వృద్ది చేయును. మలబంధమును కలిగించి శరీరమునకు గురుత్వమును 

చేకూర్చును. దోషములను వృద్ది పరచును. “విష్టంభ గురుదోషలా; అని 

చెప్పుట వలన జఠరాగ్నిని నశింపచేయును, 

కోలిలోఖ : మోరటఃడాతీరసద్భశః కిలాటికా, పియూవండాసద్యః 

నూతాయాః తీరక్ళతం దధి యని అర్థము. 

బి. వ్యా : కిలాట మనగా నష్ట్రతీర భాగమని చక్రపాణే నుడివెను. 
డల్ల్హణుడు “కూర్చి కా భూత కీరస్య ఘనభాగః లాట అని చె ప్పేను, 

హమాది తక పిండకమనగ “ఘన వస్త్ర) బద్దం స్వయం నృత (దవభాగం 

తకం తక పిండకః' అని చెప్పెను' 

మూ॥  విచ్యార్దధి ఘృతోదీనాం గుణ దోషాన్ యభధాపయఃః। 

గ వ్యేతీర ఘృశే (మ నిందికేచా ౬విసంభ వే” 

(వతివదార్థము ;్ దధిఘృతాదినాం= సెటుగు నెయ్యి ముదలగు వాటి 

యొక్క, గుణదోషాన్ = గుణధోషములను, విద్యాత్ = తెలియవలెను, 

యశథా=ాఎట్లనగా, పయః = పాలు 

తాల్ళ్ర్శ్భంయు : అలుగు నెయ్యి మొదలగు వాటి యొక్క గుణ 

దోషములను పాలతో సమానముగానే వుండును. ఆవు యొక్క పాలు ెజుగు 

నెయ్యి మొదలగునవి (శష్షమెనవిగా చెప్పబడినవి. గొ క్రాయొక్క పాలు పెరుగు 

నెయ్యి మొదలగునని నింద్యములుగా పేర్కొనబడినవి. 

ోలిలోఖ: స్వాదు పాకరసం అను వాక్యములచేత సామాన్యముగ 
వీరగుణములు చెప్పబడినవి, అకు “వెలుగు యొక్క గుణములు గూడ సామాన్య 

ముగ చెప్పబడినపి. 

ఇతిషీర వర్ష; 

శే ఇమారసోగు రుఃన్నిగో బృంవాణః కఫమూ|తక్ళత్ ॥ 

వృష్య శ్మీతః పవనజిత్ భుశ్తే వాత (ప్రకోపనః 

రక్త పిత్త (వశమనః స్వాదుపాక రసోపరః॥ 

(వతివదార్థ ము : ఇతో్క=ాచెలుకు యొక్క; రన=ైరసము; గురై 

గురువుగ; స్నీగ్గ౭డాస్నిగ్గముగ నుండును. బృంహణః = శరీరమునకు పుష్టి 
నిచ్చును; కసమూతకుక్ = కఫమూ (తములను వృద్ది చెయును; వృష్యుః = 

రతియందు శక్తిని వృద్ది చేయును; శీతః శీత వీర్యము; వవనబిత్ -వాతశామక 

మెనది; ధు కే = = భోజనానంతరము; వాత పకో పన$ వాతము [(పకోపింప 

శేయుపు; రక్స పిత్త పళశమనః వర కృ పిత్తములను శమింప జేయుపు; స్వాదు 
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విపాకరనః=ైమథుర రసమును మధుర విపాకమును కలిగియుండును; నరా 

సరగుణముక్లది. 

తాలత్ళర్భంము:  ఇతు రసము గురువుగ స్నిగ్గముగ నుండుము. శరీరము 
నకు పుష్టినిచె కూర్చి క ఫమూ|త్రములను కు క్రమును వృద్ది పరుచును. శీత 
వీర్యము. గలది వాతమును శమింవ జఉయును. భోజనము చేసిన తరువాత చెరకు 

రసమును (తాగిన యెడల వాయువును (వకోపింప జేయును, రక్షపిత్త వ్యాధిని 

శమింపజేయును రస విపాకములు మధురముగా నుండును. నరగుణము కలది 

కలిలేోఖ : |దవములసు గురించి చెప్పుచు చెటుకు రనముసు చెప్పు 
చున్నారు. ఇకురసము సరత్వాది గుణములను కలిగియుండును. వాత నాశకము 

భుక్త మాతపే పేతః వాత | పకోపనః 

మూ సో౭౬| గే సలవణో ద_న్హపీడితః శర్యుూరా సమః 

(వతివదార్థము : నం = ఆ చెజుకురసము, అ|గ=చెుకుయొక్క. 
కొనలో, సలవణః=ాలవణ రనముతో కూడి యుండును, ద న్రపీడితః=ద నము 
లతో నమలుటచేత బుట్టిన రసము, శర్మ రాసమఃడాశర్మ్యరతో సమానమైనది, 

తాల్ఫ్ర్భయు : చెటుకు రనము కొనలో కొంచము ఉప్పగానుండును. 
దంతములతో నమలుటచేత జనించిన రనము శర్క్మరతో నమానమైన గుణములు 
గలది. 

భోళిలేఖ : ఆ రసము కొసయందు కొంచము ఉప్పగా నుండును, (ద_న్ల 
పీడిత య_స్హ) కాలాద్యనుపహాతత్వాత్ గుణై: కర్యరయా సమః) య్యస్త్రము 
మొదలగు వీటి చేత ఖియబడినది అని యంర్జము. 

బి. వ్యా : “అతీత మధురోమూలే మధ్యే మథుర ఏవచ, అ శేత్వడీ 
స్నిజ్జేయ ఇమాణాం లవణోరసః " చెజుకు యొక్క [క్రిందు భాగమునందలి రసము 
మిక్కిలి తియ్య గనుండు:). మధ్య (ప్రదేశము నందలి రసముగూడ తియ్యగ 

నుండును గణుపులు కొన పీటి యందలి రసము ఉవుగ నుండునని సు[శుతము 

నందు చెప్పబడినది. 

మూ॥ మూలాగజను బగ్జాది పేడ నానల సంకరాత్ 

కించిత్ కాల విధృత్యాచ విక్ళతింయాతి యా న్ని95 8 

విదాహీగురువిష్టం భా నాసొ- 

(వతివదార్థము : యాం తికః యం త్రమువలన వీయబడిన రనము, 

మూలా[గడావేశు; 5 కొనజన్నదిజగ్హా = జంతువులచేత నమలబడుటవలన కలిగిన; పిడ 

నాత్ హపీడనమువలన; మల నంక రాత్ =యన్లాదులయందలి మురికి చేకుటవలన 

కించిత్కా అం విధ్భ త్యాచ కొంచ ముకాల పీలంబన వెర్పుడుట చెతను, "లేన 
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ఆకారణముశేత; అసె=ైాఆరసము; విక్ళతిం=వికారమును; యూాతి=హపొందు 

చున్నది. విదాహిడవిచావాగుణముగలది; గురుడ=గురుగుణముగలది. విష్టంథి = 

మలమును బంధించును. 

తాల్ఫ్ర్భ్యుయు : యం|తమునుండి తీయబడిన చెఅకురనములో చెబికు 

యొక్క వేరుకొన జంతువులచేత కొరకబడిన దగుటవలనను మురికిచేరి యుండుట 

చెతను కాలవిలంబనము జరుగుట వలనను ఆ రసము. వికారమును చెంది 

యుండును, కాన యం తముచే తీయబడిన రనము విదావాగుణముతో గుడి 

యుండును. (విదాహియనగ; జాఠరాగ్ని సంయోగము వలన పాక మె పిత్త 

మును వృద్ధిచెయుచు చిరకాలమునకు అజీర్ణ ముకాకుండ చేయునది యని అర్థము) 
మలమును బంధించి గుకువుగానుండును, 

| 
'వరుకొన పురుగు వట్టిన చెలుకు మురికిసం బంధము ఇవి లకుండయం[ తము. 

నందు తీయబడిన చెఅకు రసమునకు విచాహోది దుర్గుణములు లేకుండును. 

కోలిరొథి: ఈయాం।|తికమెన చెఅకురనము విదాహివిష్టంభమును కలి 
గించును. జంతుజగ్గ ౩=|క్రిములచేత తినబడినది యని అర్జము; విడాహియనగ 
సౌమ్యభావములను విశేషముగ దహించు స్వభావము 'అని అర్థము. కారణా 
భావాత కా ర్యాభావః అను నై_య్యాయిక సద్దాంతమును పురన్కురించుకొని 
ర కృపి తము ఇచ్చట స_.దహారించినప్పటికిని కిదాహియను పదము జాధాకరము 
గాదు. 

ల్లో త తపా (డక్రః ఎత్య(పసాద మాధుర్యాద్వా ర నమనువా:శికః | 
శాత పర్వక కానార వె పాళీ ద్యాః తతః [క్రమాత్ | 
సమా రః నక ఫాయాళ్ళ సోబ్దాః కించిర్థ్వి దాహిన ౪॥ 

(వతివదార్థము ; తత = చెజుకు. రనములలో, వెం డకః =పౌం[ డక 
మును చెరుకురనము, కె త్యష శె త్యము, వసాదడా| వసన్న త్వము, మాధ్యుర్యైః వ 
మాధథుర్యములచేత, వరః=|శష్టమెనది. తరునువాంశికః = శె త్యాది గుణముల 
చత, పొం|డకముకంశే తక్కువ గుణములుకలది వాంశిక్రము, ఇాతవపర్వక == 
కళతవర్వము, కాంతార డా కాంతారము, నై పాలాద్యాః= నేపాళము మొదలుగా 
గల చెబుకు రసములు, (కమా త్తతఃడాయథా క్రమముగ నక దాని కన్ననొక్రటి 
స తారాః = వారముతో కూడినవి, నకషాయా। = కమాోయరనముతో కూడినవి, 
నష్టా = ఉప్పగుణముతో కూడినవి, కించిద్విదాహినః కొంచము విచావా 
గుణముతో కూడినవిగనుండును. 
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తాత్తృర్భుమయు : చెజఅకులలో పౌం(డకమను చెఅకు యొక్క రసము 

₹ త్యము [పసన్నత్వము _ మాథుర్యము అనుగుణములవలన [ ఇస్ట్రమెనరి. 

వంశమను చెఅకు యొక్క రసము పౌం[డకమను చెజకు యొక్క రసమున 

కంశు తక్కువై న శె త్యాది గుణములు కలిగియుండును. శతపర్వము, కాంతా 

రము, నేపాళము, మొదలగు జెమధములుగల చెజకు రసములు వరుసగా 

నొక దాని కన్ననొకటి ౩ *_ ఇొస్టది గుణముల వలన . తక్కువగా నుండును. 

మరియును కొంచము ఉవ్పుగ, కషూయముగ, ఉప్పముగ, విదాహగుణములతో 

కూడియుండును. 

కోలిలేఖ : చెబుకు రనములలో అన్నిటి కంచు మిక్కిలి |ఢేష్షమెనది 
పౌం|డకము ( ౩ త్యాదిఖిః పౌం|డకాత హినోవాంశీకః ) 

మూ॥ పాణితంగుర్వు భీష్యంది చయకృన్నూ [త శోధనం 

నాతిశ్లేమ్మ కరో థెత స్స్ఫృష్ట్ర మూత శకృ్ళర్లుడః 

(పభూత [కిమిమజ్జా సృ చృదోమాం3 కఫో౬ పరః 

వ్య్చూద్యః పురాణః పధ్యశ్చ నవః శ్రెష్మాగ్ని సాదకృత్ 

(వతివదార్థము : ఫాణితం = :కండచ క్కెర; గురు వగురుత్వము, అభి 

మ్యంథి=ధాతు మాలిన్యముచేత (సోతన్సులయందు (నవించుట, చయక్ళతి = 
తిదోషములను సంచయముగా చేయును, మూ(త్రశోధనం=ామూ|తమును శుద్ది 

పరచును; ధౌతః గుడః=నంస్కా_ రాధిక్యతచేత నిర్మలమైన బెల్లము, నాతి 

శేషశ్టికరః కొంచెముగా కఫమును వృద్దిచేయును, మూ] తశకృ్ళత్ =మూత 

మును మలమును బై లు పరచును; అపరఃచసంస్కారములేని బెల్లము (మురికితో 

కూడి యుండునది.) [వభూత [కిమి == అధికములై న |క్రిములు, మజ్జాడామజ్ఞ, 
అస్ఫ క =ర క్షము, మేద= మేదన్సు, కఫఃహకఫము గలది పురాణః= 

(పాత బెల్లము, హృద్యః హృదయమునకు మేలు చేయును, చ=మరియు, 

పథ్యః =పథ్యకరము; నవఃడానూతనమైన బెల్లము, శ్రపాశ్రిగ్ని సాదకృత్ = 
కఫకారి; జాఠరాగ్నని నళింప జేయును. 

తౌత్మ్రర్యూమయు ; : కండ చక్కార గురు, అభిమ్యంద గుణములు కలది, 

దోషములను మలములను వాటి వాటి స్థానము లయం దె వృద్ధిపర చి మూ తమును 

అధికముగా (పవర్తి రింప చేయును. 

సంస్కారము ఎక్కువగా చేయబడి మలినమైన చెరకు రసముతో తయ్యారు 
చేయబడిన గుడము కిములను పుట్టించును, మరియు మజ్జ రక్ష మేదో మారిన 
ధాతువులను కఫమును వృద్దిపర చును. 9 

('పాతదియగు బెల్లము హృదయమునకు శక్తిని వృద్ది చేయును, పథ్యక ర 



194 అష్టాంగసం[గహ వ్యాఖ్యానము 

కొత్త బెల్లము కఫమును వృద్ది పరచి జాఠరాగ్నిని నశింప జెయును, 
ళలిలౌఖు; చయక్ళత్ అను పదమునకు మూడు దోషములను తమ 

తమ స్థానముల యందు వృద్ది చెయునని యర్థము, మూత్ర నంకోధమనగా 

మూ|త్రమును ఎక్కువ 1సవింప జేయునని భావము. పధ్యః అనగా శరీరమునకు 

మంచిదియని అర్థము, 

మూ॥ వృషా క్ట మత వీణహి తా ర_కృపి తానిలాపవోః 

మశ్భ్యండి కాఖండసీశాః [క మేణ గుణవ త్రమాః 

తర్గుణో తిక్త మధురా కషాయా యాసశర్క.రా 

[తిదోషఘ్ను నిళా కా శేషు దర్భచ్చద సంభ వా॥. 

చావాళ్ళట్ చ్చర్హి మూశర్ళాన్ళక్. పిత్తభఘ్నః సర్వళర్కారాః 

(ఎతివదార్థమి : మత్స్యండికా=పాక భేదముచే మత్స్యములయం డముల 

బోలిన శర్కరా విశేషము; ఖండడాకలకుండ; సితాఃహశర్కర; (క మణ =వరు 
సగా; గుణవ త్తమాః చా మంచిగుణ ములుకలిగియుండును; వృమ్యాః =ళు (కమును 

వృద్ది చేయు; మణ = వీణథాతువు గలవారు, కళతాహగాయవడిన వారలకు 

బాతాః=పథ్యకర మైనది; రక్షపిత్తచ=ర కృపి తమును; అనిలావహాః =జబాతమును 
పోగొట్టును; యానశర్కరా యాన శర్కర (దూలగొండి కషాయముచే చేయ 
బడిన చ క్కెర్భ. తి క్రమభురాః చేదుగా మాధుర్యముగా, కమోయా == కషాయ 
రసము కలదిగా యుండును; తద్గుణా = శర్కరతో సమానమైన గుణములు 
కలది, కాశెషు = శెల్లుకనవులందు; దర్భ చ్చదఃడాదర్భభాగముల నుండి; సంభవడా 
పుట్టిన; సితాడాచక్కెర; (తిదోవఘ్ని=మూడు దోషములను పోగొట్టును; 
సర వ* ర్య్థరాః అన్ని ఐధములె న శర్శ_రలు, 'దాహాః=చదావామును; తృట్ = 
దప్పిని; ఛర్తి =-వాంతిని; మూర్భా = మూర్భను; అస్భృక పితృఘ్న్యః ర కృ 
పిత్తమును శమింప జేయును. 

తొత్న్రర్యూషు : మత్స్య్యండిక , కలకండ; శరర (క మముగా అంతకంత 
గుణవ త్తమములె శు[క్రమును వృద్దివరచును. గాయవడిన వారికి ధాతువులు 
థీణించిన వారికి చాల పేశ_సన్తమెనవి. రక్తపిత్తము వాతమును పోగొటును. 
యవా శర్కర కొంచెము చేదుగా, మాథుర్యముగా, వగరు గల రనముగా 
యుండును. శర్కరతో సమానమెన గుణముకొలది.. కాళ, శర దర్భల యొక్క. 
ఆకుల సుండి తీయబడిన రనముతో తయారుచేయబడిన శరర శర్శ్యరతో 
సమానమెన గుణములు కలిగియుండును. (తిదోషములను పోగొట్టును. అన్ని 
చక్కెరలు కూడా దాహ తృట్, ఛర్జ, మూర్చ, రక్షపిత వికారములు 
శమింప వేయును 

కోలిలోఖ =: యానళర్క్మరయనగా లోకమునందు యవాన శర్మ రాయను 
“చేరుతో (పసిద్ధమెనది, ఈయవానళర్కుర దూలగొండి రనముతో చేయబడు 
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చున్నదని కొందరు చెప్పుచున్నారు. 

బి. బ్యారీ ౩ సు|శుత సంహితయందు మత్స్య డికా శబ్దము, మందం 

“శలంచతేడామత్స్యండికా ' అను వ్యుత్చ త్తినిబట్టి ఫాణితమునకును గుడమునకును 

మధ్యావస్థలొ యుండుపాకమనియు నది 'యెక్కుడనుంచినను కొంచెము కారు 

చుండుస్వభావము కలదని చెప్పిరి, వారితాత్పర్యృమునుబట్టి గుడమునకు తరు 

వాత యవస్థలొ నుండు పాక మే మత్స్యండికయని అర్జమగుచున్నది. చకార 

ఇకువికారములన్ని ంటిలో (శేష్టమెనదిగాను. చెప్పుచున్నారు యవాస శరర 

యనగా పిన్న శేవటి దూలగొండి వేరును కషాయము కాచి దానిని ఇగుగునట్టు 

వండినచో చకారవల శేలును. దానినే యవాన శర్యరయ-దురు._వెనుదాహ 

రించిన చెరకు, దూలగొండి అనువానివల్ల కలిగిన చ క్కెరలన్నియు మంటను 

పోగొట్టి ర కృపి త్తమును హారించి, వాంతులను, మూర్చను, దప్పిని పోగొట్టును, 

మూ॥ “శర్శ్క- లేము వికారాణాం ఫాణితం. చవరావరే, 

(వతివదార్థ ము ; - ఇకుపికారాణాం =. ఇకువికారములతో, శర్య రావా 

ర్కుర,వరా= | శేస్ట్రమెనది, . చడామరియు, ఫాణితము=ాఫొణితము, అవర 

నిక్ఫష్ట మైనది. ' 

తాతృర్భము:- ఇకు వికారములలో పంచదార (శేష్టమెనదిగనుఫాణితము 

నికృష్టమెనదిగ నుండును. | 

శ్లో చముష్యం ఛేదిశృ్ళళ్ళుష్పు విషహిధ్యా (సపిత్త నుత్ ॥ 

కుష్ట మేహకృమిచ్చర్టి శ్వాస కాసాతి సారనుర్ | 

|వణళోధన సంధాన రోవణంవాతలం మధు। 

రూక్షం కషాయ మధురం తత్తుల్యా మధు శర్క- రా! 

ఉప్పముష్టార్తము సై చ యు క్షం. చో స్తేర్నివాంతితత్ 1 

విషాన్వయ శ్వేన వివపుప్పే భ్యోఒవేయతో మథు 

కుర్వతే లే స్వయం యచ్చ సవిశా|[భమరాదయః। 

[పచ్చర్గ నే నిరూహే చ మధూన్జం ననివార్యతే 

అలబ్బపాకమాశే వత యోర్యస్మా న్నివర్తశే। 

గురు రూకుక పాయ త్వాళ్ళ త్యాచ్చాల్పం హితం మభథు।। 

_నహి కష్టతమం కించి త్రదజీర్షాద్యతోనరం। 

ఉప|కమ విరోధిశ్వాత సదో్యోవా న్యాద్య ఛావిషం। 

-నాసా[ద వ్యాత క తచ్చ యోగపాహి పరం మధు 

వృష్య 'యోశైరతో యు క్రరి వృషతామానువ్వర్త తే 

'శామరం పౌప్టికం జొద్రం మాత&కంచ యథోత్తరమ్! 

"నరం జీర్ణరచ శేస్యంత్యే ద్వే 'యేవా-హ్యువ యోజయేక్ ॥ 
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(వతివదార్గయు :- మధు=శేనె, చతుమ్యండానే(త్రములకు మంచది, 

భేదిాత్రీక్షతవలన పిండభూతములై న భావములను _ విభజించును, (శరీరము 

నందు “ఉండలుకట్టియుండు పదార్థములను విభజించుట), తృట్ దప్పి, 

శేమృడాకఫము, వివషడావిషము, హిధాగ్ర ఎక్కిళ్ళు, అస్ఫృపి_త్తనుత్ =ర కృపి త్తి 

మును శమింప జేయును, కుష్ట డాకుష్టము, మేహ=[పమెహాము, కమి 

క్రిములు ఛర్జి=వాంతి, శ్వాసహజఉబ్బనము, కాసైాదగ్గు, అతిసారనుత్ = 

అతిసారవ్యాధిని శమింపచేయును; రోపణం == |వణములనార్చును, వాతలం= 

వాతమును వృద్ది వేయును, రూత్షండారూక్షగుణమును కలిగి; కపాయమధుర౦ = 

వగరుగ మధురముగ నుండును, మధు శర్క_రా == తెనెవలన బుట్టిన శరర; 

తత్తుల్యా == తేనెలో సమానమైన గుణములు గలద్విఉన్టం = కాచిన తేనెతో, ఉష్టా 

రృం=జఉప్పముబేత పీడితుడై నవానిని, ఉనేకా లేదేశే= ఉన్ల కాలము ఉప్ప దే 

శమునందుగాని;చ మరియు; ఉమైఃయు క్షం == ఉప్ప కరమెనఆహోరాదులతో చేర్చి 

గాని (ఉపయోగించిన) కతో-ఆ కాచిన తేనె; నిహా ని= చంపును;యతః = 

యెందుకనగ; (భమరాదయః = |భ్రమరాదులు; న్వయం = శరీరముచేత స; 

సవిషాః == విషముతో కూడినవి, విపాద్వయ కేన విషముతో కూడియుండుట 

చేత, విషపు మ్చేభ్యోోపి == విషముతో కూడిన  పుష్పములనుండి కూడ; 

మథు = తేనెను; కుర్వతే = చేయుచున్నవి, యత్ = యేశేణె; |పచ్చర్ణనే = 

వమనమునందు; చ=మరియు, నిరూహే=నిరూహ వస్తియందు, ఉప్లం 

మధుడాశా చ బడిన తెనె; ననివార్య తే = ని మెధింపబడదు, యస్మాత్ చాయ్ుకా 

రణమువల్లనై న, తయోః = పాకముచెందక యే; ఆశు = ఘముగ; నివర్తతవ 

బయలువెడలును; మధు తేనె, గురుహగురువు; రూవ= రూతగుణము; కషా 

యత్వాత్ = వగరుగానుండుట వలన; శై థిల్యాచ్చ = శిథిలత్వమును కలిగిం 
చుట వల్లను, అల్పం = న్వల్సము (గా సేవించుట), హితం = పధ్యకర మైనది. 

యతః =యెందుకనగ; కించి త్రతః=మూ|తము అధికమైన యెడల, అజీ 

రాత్ =జీర్ణముకానందువలన; కష్టతమం మిక్కిలి బాధాకరమెనదిగా; భవతి= 

అగుచున్నది. తధాహి అదియు క్ల మే,ఉప్మకమవిరోధత్వాత్ = చికిళ్ళా వై దము 
వలన; సద్యః వెంటనె నరం = మానవుడి, విషంయ థా=విష మెట్టు; తథా 
అన్తే; పాన్తాత్ చంపును, మధథుడాశేనె; నానా దవ్యత్మకత్వాత్ =అ నెక 
పువ్పరసముల కలయికవలవ; పరంచమిక్కిలి యోగవాహి=ాయోగవాస్యా; 

చడామరియు, అతః = ఇందువలన; వృష్యయో్రోగెః యుక్తంావాజీకరణ 

"యోగములతో చేర ఎబడనిది; వృషళాం = వాజీకరణమును; అనువర్తతే= 

అనుసరించు చున్నది. (భామరం = (భామరము; పొ త్తికం = పొ, తిక; 

కా దంచ కొదముచడమరియు; మాఠికం=మాతికము; యథో తరం=ఉ త 

రోత, రముువరం ౫ | శేస్టమెనది, జీర్ణంమథువ | పాతదియగు తే నె; తషు=ఆనాలుగు 

నిధములలో,అ స్థా ద్వెపవవాఛివరి రెం డే; ఉపయో జయేత్ = ఉపయోగిం చవ లెన్న 
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తాత ర్భోయు ఫు "తనె =మథుశర్కర. 

తేనె నేత్రములకు మిక్కిలి [శస్ట్రమెనది. దప్పిని కఫవికారములను, 
ఎక్కిళ్ళను, రక్త వికారములను, కొత్త వికారములను, కుష్ట, పమేహా, 

కమి, ఛర్హి, శ్వాస, కాన, అతిసార రోగములను పోగొట్టును. 1వణము 

లను శోధించును;ు [వణములను సంధానము చేయును (శెండు [వణముఖముల 

నొకటిగా చేయును). వాతమును వృద్దిపరుచును. మథుర రనము కటు విపాకము 

గలది. 

మధుశర్కర మధువుతో సమాన గుణములను కలిగియుండును. తేనెను 

ఒక సిసాలోవె చి కొన్ని మాసములు వుంచినయెడల |కిందు భాగమున 

శర్క్య్లర తయారగును. దానినే మధు శర్కర యండురు. 

కాబినతోనౌ : అనెక విధముల న రసగుణవీర్య విపాకములచేత విరు 

ద్దములై న పువ్వుల మకరందమునుండి తయారగుట వలన, విషయుక్తము 

లగు తేనెటీగలచేత కూర బడుట వలనను వేడిని సాతిగింపజేయజాలదు. అన్ని 

విధములగు శేనెలును విషముతో కూడియుండుటచేత ఉప పదార్భములతో" 

విరోధించును. కాన _ ఉస్థపీడితులకు ఉప్ప (ద్రవ్యములతో _ చేర్చబడిన 
దానిని సేవించిన వారిని; ఉప్పకాలములో ఉవ్హ చేళములో సేవించిన వారిని 

విషమువలె జంపును. వమనము 'నిరూహవ స్తితో చేర్చబడిన కాచిన తేనెను ఉప 

'యోగించినను అది ఉదరమునందు పాకమును చెందకయి ఫీఘముగా బయలు 

వఎడలును కాన వమననిరూహా వస్తులయందు అది నిషేధింప బడలేదు. 

మథుగుణములు, మా(తా(పమాణము 

గురుగుణము, రూక్షగుణము, వగరురసము శీత వీర్యము గలది యగుట 

వలన తెనె స్వల్ప. మా(త్రలో వుపయోగించవలయును, ఎక్కువ మాతలొ 

ఉపయోగించరాదు. అధిక మాతలొ ఉపయోగించిన యెడలఅ జీర్ణ ము 

చేంయును. ఈ అజీర్ణము చాల కష్టదాయకమైనది. ఎందుకనగ ఏ పదార్థము 

కడుపులో జీర్ణము కాకున్నను ఉన్ల చికిత్స 'శేయవలసియుండును. ఉష్ట చికిత్స 

"తేనెకు విరుద్దమెనది. ఇట్టి స్థితిలో "తేనె విషమువళె మానవుని చంపుకు కానన 

తేనె స్వల్ప మాతలో వుపయోగించవలెను. 

మథు ఉపయోగము 

మధు యోగవాహ్ిా. _దవ్యము. ఎందుకనగ పలుపిధములై న.పుషు మక 

రందములతో తయారయినది. మరియు వాజీకరణ యోగములతో చేర్చి సేవిం 

చిన తెనె చాల (ైష్టమెనది, వృష్యకరముగా నుండును. 
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'యోగవాహియనగ, యే [దవ్యము మరియొక (దవ్యముతో కలిసి తన 

స్వభావ రసగుణ వీర్య విపాకములను వదలిపెట్టి తాను కలిసిన |దవ్య స్వభా 

వాదులను అనుసరించునో అదియని కొందరి యయభి([ప్రాయము. ఇట్లు అర్హము 

చెప్పిన యెడల నిరర్ధకమగును. ఎందుకనగ యోగవాహి (దవ్య సంయో గను 

చెందని స్వభావ గుణములు గల (దవ్యము "యోూగచవాహ్ి (దవ్యము కలిసిన 

యెడల తన స్వభావ గుణములు మారక ఆ గుణములు దానిని అనుసరించియే 
యుండును. అందువలన యే (ద్రవ్యము (దవ్యాంతరముతో కలిసినపుడు ఆ 
_దవ్యమునకు ఎక్కువ శ శక్తిని పుళ్లునని చెప్పుట యుక్తము, ఇట్టు చెప్పుటవలన 
శ కిని వృద్ది పరచు (పతి |దవ్యము యోగివాహిత్యమును పొందును. కాన 

ఇదియు యు కముకాదు, యే (దవ్యము మరియొక దవ్యముతో అనునరించక 

పోయినప్పటికి కలిసినన్హున ఆ ద్రవ్యము యొక) గుణములను అనుసరించి. "ఆ 

(దవ్యమునకు విరోధ మెరు ఎరువక తనకార్యమును కొంచెముచేంయునో భ భ్రత్యుని 
వలెఅదియోాగవాహొ (దవ్యమని పిలువబడును , ఎట్టనగాభ్య్చత్యుడు స్వామి కార్యము 

లను స్యక మముగాఆచరించుచు స్వకీయమై శరీరయా[త్రాదూలుస్వామి కార్యము 
లకువిరోధమునుకలిగిం చక నిర్వహించుకొనుచుండునోఅశ్లేతేనె [మంగ కాయతో 
కలిసినయడల వమన కార్యమును చేయు నేకాని. స్వభావగుణమైన వమన నివారణ 
మునుచేయుట లేదు. మరియు వారీతకితో కలిసిన తేన విర్రేచనకార్యమునే చేయునే 
కాని న్వభావగుణమైన స్తంభన రూపకార్యమును చేయుట లేదు, 

మధు భేదములు 4 

తనె భామ రమనియు, పౌ_త్తికములనియు, తూ దమనియు, మాకిక 
మనియుశీవిధములు. తే నటీగలచేత కూర్చుబడినది (భామరము, పెద్దవై తుమ్మెదల 
వంటి తేనెటీగలు, 

"మవాత్యః పింగలాయాస్తు మాడికాః పుత్తికా స్ట్రైతా"”. అను వచనాను 
సారము పసుపురంగు గలిగి పెద్దవిగా నుండు తేనెటీగలు పు _త్తికములు, -ఆట్టి 
వానివలన "బేర్చుబడినది పౌ త్తికము, 

తొషదమనగా,చిన్న విగా- నుండుశేనెటీ గల చేత చేర్చ బడినది. మాహికములు 
“మవాత్యః పిజ్లలా _స్టీళ్లా విషోస్తా + మతి కాస్మసతాః" అని పెద్దవిగాను తేనె 
రంగుగా నుండి పొడిచినచో తీక్షమైన విష మెక్కునట్టివి మడిక్రములు, వీటిచేత 
కూర్చ్పుబడినదీ మాతీకము., 

(భామరమను "తస శుక్ల వర్ణముగను, పౌ ల్రికమను తెనె ఘృత వర్గము 
గను జౌ |దనును తనె కపిల. వర్ణ ముగను, మాతికమను తేసి ఆ ల వర్షముగను 
వుండును. 

భళిలేఖి: “భేది”. యనగా 'తీక' గుణముగల -శేవామునందలి పిండ 
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భూతముగనున్న భాగములను వేరుగా చేయునది. “సంధానం” రెండు వణ 
మార్గముల నొకటిగా కలుపును. ఎక్కువగా తెనె  నువయోగించిన యొడల 

అజీర్ణము చేయును. అజీర్ణము చేసినపుడు ఉహ్టోదక పానాదులు విధించబడినవి. 

ఉమ్టోదక. పానము తేనెకు వినుద్దము.. అందువలన శీతముగా నుండు చికిత్సలు 

చేయవలెను. శీతగుణ.. వీర్యములు కల. చికిత్సలు అజీర్ణ రోగికి అపధ్యములుగా 

నుండును. ఇందువలన ఉప్మ్యకమ విరోధము కలుగుచున్నది. తక్కిన వన్నియు 

తాత్పర్యాంశములు. | 

మూ॥ తెలం స్వయోని వత్త|త ముఖ్యం తీక్షం వ్యవాయిచ! 

త్వగ్గోషకృద చతుమ్యం సూతోష్షం ౯ఫకృన్నచ॥ 

కృశానాం బృంవాణీయాలం న్లూలానాం కర్శనాయచ | 

బద్ద విట్కం (క్రమిఘ్నంచ సంస్కా రాత్సర్వ రోగజిత్ ॥ 

తల [పయోగాద.. జరానిర్వి-కారా జిత [శ్రమ్యా। 

ఆసన్నాతి.. బలొయుగ్దే '' దె త్యాధిపతతుః పురా॥ 

(వతివదార్డతు : తై లం=నూనె; స్వయోనివత్ తమ కారణ 

వస్తువులతో నమాన గుణములుగలవి; తత = అచట; తె ల=నువ్వుల నుండి 

శీయబడినది, ముఖ్యం =|ఛేష్ట్రమెనది, తీళ్ల ండాతీ క్ల గుణముకలది; వ్యవాయి = 

శరీరము నందంతటా వ్యాపించు స్వభావముగలది; త్వక్ దోవక్ళత == చర్మమును 

దూపించును; అచకుమ్యం= నేత్రములకు మంచిదికాదు; సూత్షుడాచిన్నవిగా 

సుండు సోతస్సులలో _నంచరించును; ఉప్పం = ఉప్ల వీర్యము గలది, నచకఫ 

కృత్ =మరియు కఫకరమెనదికాదు; - కృశానాం=కృ్ళశించిన వారికి; బృంహా 

గరాయై బలియుట కొఅకు; అలండాచాలునూ; స్టూలానాం = బలిసిన వారికి 

(మేదస్సులకు), కరషనాయచ=ైమరియు కృశించుటకొలుకు;అలం == చాలును ; 

బద్దవిట్క_౦ =మలమును బంధించును; |కిమిఘ్మ్నం చ =మరియు (కిములను నశింప 

జేయును; నంస్క రాత్ =సంస్కారమువలన; నర్వరోగజిత్ = సమస్త రోగములను 

జయించు; పురావెవార్వము; దె త్యాధివతయః =దై_ త్యులయొక్క- రాజులు; 

తై లపయోగాతి =తై_లమును వువయోగించుటవలన; అజరాః=ముసలితనము 

లేనివాము; నిర్వికారాః = వ్యాధులు. లేనివారు; జిత[శమాః హై (శమను 

జయించిన వారుగా నుండిరి చ = మరియు; యుడ్దై = యుద్దమునందు; 

అతిబలాః=మికిలి బలశాలురుగా; ఆసన్ =వుండిరి. 

తాత్సర్యము : తై లములన్నియు తమకారణవన్తువులతో సమాన గుణ 

ములుగలవై యుండును. ఏవస్తువులో నుండి తైలము తీయబడినదో ఆ వస్తువు 

యొక్క్కగుణ మే ఆతై లము నందుండును. తె లములలో నువ్వులనూనె ముఖ్య 

మెనది. తీక్షగుణముకలిగి శరీరము నందంతట వ్యాపించును. పానాభ్యానము 

వలన చర్మమును దూషించును. నేత్రములకు మంచిదికాదు. నూత్మ(సోతన్సు 
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లలో నంచరించుచుండును, ఉష్పవీర్యము గలది. కఫకరముకాదు. తై లము 

కృళించినవారికి పౌప్టికము; 'మదన్వులకు కార్భ్యమును కలిగించును. మలమును 

బంధించి [కిములను నశింప వేయును. సంస్కారము వలన అనేక రోగములను 

బోగొట్టును. పూర్వము ఇం దాది చేవతలు లైల [ప్రయోగములద్వారా సె 

అజరామరులుగా జిలేం[దియులుగా యుద్దమునందు అతిబలులుగానుండిరి. 

ఫోలిలోఖ : .[దవముగా నుండుటవలన తె లమని _ చెప్పబడుచున్నది, 

వ్య్వవాయి యనగా మొదలు సర్వళరిరమును వ్యాపించి తరువాత పాకము 
చెందునదియని అర్థము. (తాగటము . అభ్యాసము చేయుటవలన త్వక్కును 
దూపించును. అట్లుకాని యెడల త్వగ్గోషమును భేదించునని (కృతిభఖేదన ఇత్యస్య 
ధాతొః (పయోగః) సూత్య్మ[సోతస్సులను [పవేశించునది. డై త్యాధిపతులు 
గూడ తైల (పయోగమువలనస అజరామరులుగా నుండిరి. 

బి, వ్యా, తై లము పాకమువలన క్రటువుగానుండి వాతమును హారింప 
జేయును. కఫ పిత్తములను వృద్ది పరచునని ఆయుర్వేదావతారమను |గంథ 
మున గలదు. నువ్వులనుండి ఉత్పన్న మెనదికాక న్నెహ్మపాధాన్యము వలన 
తై. లముఅనిచెప్పబడుననిచరకమునందుకలదు,వరండ తె లము,కుసుమ తై. లముఅను 

'నెర్హనుబట్టి వాటి కాడలు ఆకులుమొదలగునవియనికూడ అర్థమువచ్చును.|[దవ్య 

నామముతోకూడ తై లళబ్రము చేర్చియే చెప్పవలయును. తైలము తిలతై లవర 

ముగా ముఖ్యము, ఇతర తె లములయందు గాణముగా వయోగింతురు, కణం 

చీన శరీరముగల పుజంషునియెక్క 1 సోతో మార్గములు మిక్కిలి నంకోచమును 
3ందియుండుటచేత వానిలో బృంహాణ|[ ద్రవ్యములు లోపల (పపెశించుట కష్టము 

గాన అట్టిస్టితిలో తై లము సంకోచముచెందిన | సోతన్సులలో తీశ్ఞాది గుణములచే 
శ్రీఘముగ (ప్రవేశించి వానిని శుద్ధి చేయగలదు. |సోతస్సులు జాగుగాశుద్ది 
చెందినయెడల వెంటనే శరీర పుష్టికలుగును. “| పోతస్సుత శుద్దేషు రసోధా 
తూనువె తియ్య, తన తుష్టిర్భలం వర్లః పరం పుష్టిశ్చజాయశే” (సోతస్సులు 
బాగుగా శుద్ది చెందియుండునపుడు రసములు ధాతువులలో బాగుగా వవేశించి 

శరీరమునకుతుస్టి నిపుప్టిని వర్గమును (పసాదిం చును .ఇక్రు స్థూలశరిరులయొక 
సూక్ష్మమైన |సోతస్సు లలో తైలము వ వెళించి, తీత ఉప్పగుణములతొ మేదస్సును 

కయింప జేసి సూల శరీరమును కృశింప జేయును. తీజ్లాదిగుణ (ద్రవ్యములు వె 

రెండు కార్యములను "జేయుటకు సమర్థములని భావము. 

శ సతిక్తోష్టమైరండం తైలం స్వాదు సరం గురు; 

వ ర్ధ్మ గుల్మానిల కఫానుదరం విషమజ్యరమ్॥ 

రుక్ఫోఫౌచ"బాగువా కోష్టపృషా శయౌ జయేత్ | 

(వతివదార్గ్ము 2: ఏరండతె లం=ఆముదము; సతిక్తొప్టం = తి కముగా, 

"కారముగ్యా; సాషదు=ానుథురముగా నుండును; సరం=సర్వశ రీరవ్యా ప్రి; గురుడా 
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గురుగుణముక' లది; వర్ద వర్ద శ్రరోగము; గులగ్రి = గుల్మ్టరోగము; అనిల 

కఫాన్ = వాత కఫరోగములను; ఉదరం = ఉదరరోగమును, విషమ 

జ్వరం = విషమజ్వరమును పోగొట్టును; కటి = నడుము; గుహ్యూ = 

గువ్యాస్టలము; కోస్ట = కోస్టము; పృష్టాశయా హపీపును ఆ|శయించిన, 

రుక్కోఫౌ = శూలలను వాపును; జయుక-జయించును. 

తౌల్గర్భ్యయు ; ఆముదము తి క్షకటు స్వాదురసములు గలది. శరీరము 
నందు వ్యాపించును. వర్ల రోగములను, కట్ర్యాదులయందలి శూలవాపులను 

పోగొట్టును. 

లొ లిలోఖు : తాత్సర్యాంశ మె, 

మూ తీకోన్లం పిచ్చిలం వి|సం రక్తెరం డోద్భవంత్వతి । 

(వళివదొర్లయు వరక రండో దృవం హఎకకాముద౦ ;తీక్షోపం డాతీక్షగుణము 
®@ జ 6D ణా లా 

ఉప్పగుణము గలది; పిచ్చిలం =పిచ్చిలముగ నుండును; అ తివి సం=ఎక్కువ 

దుర్గంధముగలది. | 

తాతృ్రర్భము : ఎగా ముదము తీళ్ష ఉప్పగుణములు గలది. పిచ్చిలముగ 

నుండును, ఎక్కువ దుర్గంధమును కూడ గలిగియుండును. 

కళిలోఖి ; తాత్పర్యాంశము. 

మూ॥ ఉమాకుసంభజం చోష్టంత్వగ్షోష కఫపి త్తకృత్ 

(పతివదార్థ తు ; ఉమాకుసుంభజం = అగసినూనె కుసుమనూనెలుః 

ఉప్పం ఉన్ల వీర్యముగలవి; త్వగ్గోషడాచర్న దోషములను; ణో ఐ @ కఫడాకఫవికారము 

లను; పిత్తక్ళత్ =సి_త్తవికారములను చేయును. 

కోలిలోఖు ; తాత్సర్యాాంశము, 

మూ॥ దంతీమూలక రతోఘ్న కరంజారిష్ట శి[గుజమ్ 

సువర్చ "లేంగుదీపీలు శంఖనాదీవ సంభవమ్ 

సరశాగురు దేవావ్వూశి.చుపాసా5 జన్మచ 

తువరాష్యురోతంచ తీళ్షం కటమ్టపి తేక్భత్ 
థి అ 0 

'ఆర్భః కుష్ట కృమి శ్లేష్మ శు|కమేదో నిలాపహమ్” 

(వతివదార్హము : దంతీానేపాళము; మూలక = ముల్లంగి; రమోఘ్న = 
ఆవాలు; కరంజ మై (కానుగ; అరిష్ట మై "వేప; శి గుజము హై 

మునగనుండి పుటివ; సువరృల = పొద్దుతిరుగుడు చెట్టు; 

ఇంగుదిః = గార చెట్టు; ప్లు లుశంఖిదా = కట్ల చెట్లు; నిపసంథవం ౫ నీగుకడిమ్ 

నుండి పుట్టిన; సరళ = సరళ = సర ళ దెవదారులు ; అగరు = అగశతు; చదెచాహ్యా= 
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దేవదారు; శింశుపా పారజన్మచ=ఇరుగుడు సంబరేణువీట్లనుండి పుట్టిన ;తువర = 

కందులు; అరుష్కురోత్లం-చ నల్ల జీడిగింజలలోనుండి తీయబడిన త అలములు; 

వీక్షణము = తీ తణగు ణముకల ౨; కట్వలంపి త్తకృత్ = కారముగా, ఫుల్ల గా నుండీ 

పిత్తమును వృద్ధిచేయును; అర్శః = అర్భస్సునుు  కుష్టడాకుష్టమును; (క్రీమీ 
—0 అ © © 

క్రిములను; శేష్మ=ాశేవ్మడాక ఫవి కారములను;, మేధడామేదస్సును; అనిలాప 

హాం = వాతమును పోగొట్టును. 

తాత్తృర్భూము : చేపాళం, ముల్లంగి, ఆవాలు, కానుగ, వేప, మునగ, 

పొద్దుతిరుగుడుచెట్టు, గారచెట్టు, వరగోగు, నరళదేవచారు, ఇరుగుడు,సంబరేణు, 

కందులు, నల్ల జీడి వీని గంజలలోనుండి తీయబడిన తె లములు తక్షణ గుణము 

కలిగి కారముగా, పుల్ల గనుండి, పిత్తమును వృద్దిచేయును,  అర్భన్సు 

మొదలగు రోగములను పోగొట్టును. 

కోళిలోఖ : “సరళాగుకు _ చేవాస్వాళింశుషా” వరకు సార శబ్దముతో 

సంబంధము _కలగవలెను. అనగా పీటి యొక్క చేవనుండి తీయబడిన తై లమని 

అర్థము. 

ఎ. వ్వా : నేపాళగింజలనుండి తీయబడిన తైలము మిక్కిలి తీవమైన 

విశేచనకారిగా నుండును. (కానుగ గింజలనుండి తీయబడిన ఆ లముతో 

అభ్యంగనము చేనుకొన్న, పామ, దురదలు మొదలగు ముద కుష్టములు 

శాంతించును. వేపతై లముతో అభ్యంగనము చెసిన చర్భురోగములు శాంతించునుూ 

మరియు తలయందలి పేలు చచ్చును.ఈ తైలమును స్వల్ప సమాణము బెల్లముతో 

కలిపి తినిన యొడల ఉదరమునందలి |కిములు నశించును. దేవదారు త్రై లము 

(వణ. శోధకముగా నుండును.దీనిని లోనికి సేవించిన యడల పూయ మేహమును 

శాంతింప "జేయును. సామాన్యముగా ఈ త్రై లము లన్నియు కటు రసము 

కలిగి పిత్తమును రక్తము వృద్ది చేయును, 

మూ॥ కరంజనింబకౌ తి శ్రే నాత్ఫు మై త్య, నిర్దిశేత్ 

(వతివదార్థము : కరంజచ(క్రానుగ; నింబజౌవా వేప, వీనిలోనుండి తీయ 

బడిన తైలము; తి_క్లేడాతి కరసముగలది; నాత్యు మై=ాస్వల్పముగా వుష్టము 

గలదిగా; తత = అక్కడ; నిర్జి శేత్ = చెప్పబడెను. 

తాత్సర్భుయు : (కానుగవేవ వీటిలోనుండి తీయబడిన తైలము తి కముగా 

నుండి స్వల్చోప్లము గలది. 

మూ! కషాయ తి క్రకటుకం సారళు (వణ శోధనం 

(వతివదార్గయు : సారళం == దేవదారు. క క్రాయొక్క చేవనుండి తీయ 
బడిన తె లము; కషాయ తి కకటుకం == వగరుచెరు కారమును కలిగియుండును; 

(వణళశోధనం = (వణములను శోధించును. 
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తాత్స్ర్యోయు : సరళకాష్ట సారమునుండి తీయబడిన తై లము, కషాయ 

కకటు రసములను కలిగి దుష్టమైన (వ్రణములను శుద్ధిచయును, 

మూ! భృశోస్ల తీక్ట కటు శే వరారుష్కరోద్భ వే 

వి శేషూత్ (క్రిమికున్ల ఘ్నే తదోర్థ్వాధో విరేచనే ॥ 

(వతివదార్థము : తువరారువష్కురోద్భవే=క దులు, నల్ల జీడి వానినుండి 

చేయబడిన తై లము; భృళోప్ట ప్రీక్షక టు కే= అధికముగా వుప్పము తీక్ల గుణములు 

కలిగి కారముగా నుండును; డ్రైమికుష్టఘ్ను == క్రిమి రోగము. లను కుష్టములను 

పోగొట్టుగు; తథాడాఅన్లే, విశేషాత్ =విశషముగా, ఉర్చావదోవి ఇచ నె =వమన 

విశేచనముల చేత దోషములను బయటికి 'నెట్టును. 

తాత్మ్రర్భయు ; కందులు నల్ల జీడి రీకకి నుంచి (గ్రహించిన త లము ఎక్కువ 

ఉస్పమును చేయును, తీక్ష గుణము. కలిగి కారముగా నుండును. విశేషముగా 

కిమిరోగమును కుష్టమును పోగొట్టును. వమన పెేచనములచేత దోషములను 

బయటికి పంపును. - al 

మూ॥ అతాతిము క్త కశాతోట శారికేళ మధూక జం 

(తపు చౌ ద్వారు కూ మ్మాండ శ్రేప్మాతక [పియాళ జం 

వాతపిత్త వారం కేళ్యం శ్లేష్ముళం గురు శీతళం 

(వతివదార్థ్ యు ; అకా తానికాయ; అతిము కృక = నమ్మి; ఆతోట = 

గిరక తాడి; నారికేళ =బంకాయ; మధూకజం ఇప చెట్టునుండి పుట్టిన తైలము; 

[తిపుస = ఇములుదోస; ఉర్వాయ న క్కదోస; కూపొగ్రిండ = గుమ్మడి; 

శే పారితక విరిగి (పయాళజం= మొదలగు వానిగింజల తె లములు; వాతపి త్త 

హరం = వాతపి త్తములను శమింప జేయును; వృష్యుండాశు[క మును వృద్ది 

పరచును; శేమ్మళం =కఫమును వృద్దిచెయును; గురు వాగురుగుణము గలది; 

ధీశలం హెలీత పీర్యమైనది: కేళ్యం వ వెర్యటువలకు మంచిది. 

కాళ్ళర్య్భుము : తానికాయ, నెమ్మి, గిరుకతాడి, శుంకాయ, ఇవ్పములు 

ధోస,నక్కదో స, గుమ్మడి,విరిగి, మురళి,వాటి గింజలనుండి దియబడిన తై లములు 

వాతపి త్రములను హరించును, కు క్రమును వృద్ది చేయును. శకేశములకు మంచి 

చేయును. శ్రేష్మమును వృద్దిపరచి, గుకుగుణము కలిగి, శీతలముగా నుండును, 

మూ॥ పిత్త శ్లేమ్మ (ప్రశమనం |శ్రీపళ్ణే కింళుకోద్భవం 

(వతివదార్గము : | క్రీపన్జేకింశుకోద్భవం = 'పెద్దగుముండి, మోదుగ వీటి 
థి t3 . © 

గింంలనుండి తీయబడిన తె లము; పి తహ |పశమనం =పి తమును శవమును 
a_ . — 00 వాలి C౧ 

శమింవ జేయును. 

తాళ్ళర్యుయు ; పెద్దగుమ్యుడి, మోదుగ, ఫీని గింజలనుండి తీయబడిన 
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౩ లము పి తమును శషమ్మమును శమీంప చేయును. 

మూ॥ తిలళైలం వరంశేషుకే సుంభం వరంపరం 

(వలివదార్భిము :ః తెషు=ఈ తె లములలో; తిలతె -లండానువ్వులనూ నె; 

వరం = ( శవ్టమైనది; "కాశుంభథం వకునుమనూనె; పరం హమిక్కిలి;అవరం = శిష్ట 

మనదికాదు. 

తాత్తర్భూయు : సె నుదావారించిన తై లము లన్నిటిలో నువ్వులనూనె 
మిగుల |ఛోన్షమెనది, కునుమనూనె అంత (శష్ట్రమెనదికాదు. 

మూ॥ వసామద్యా చ వాతఘ్నా బఅపిత్త కఫ[వడె 

మా ం౦సాను గన్వ రూ పేచ విద్వాన్ మేదో ము పితాసవివ॥ 

(వళివదార్థము : వసవాశుద్దమాంసము యొక్క స్నేహము; మజ్ట= 

మూలగ; ఈ రెండును వాత ఘమ్ను హవాతమును పోగొట్టును; బలడాబలము; 
పిత్తడాపి తము; కఫ పదౌడాకఫమును కలుగజేయును; చడామరియు; మాంసాను 

గతన్వరూసెడా ఏ (పాణి యొక్క మాంనములో నుండి వసా, మజ్జాదులు దియ 

బడునో ఆస్యరూపముగల; తానివ=-అఆవసామజ్జ్ఞాదులవలె, మేదో పీరా మేదో 

ధాతువునకు కూడా; విద్యాత్ = తెలుసుకొనవలయును. 

తౌత్ళర్భోంయు : వసామజ్ఞా ఇవి రెండును వాతమును పోగొట్టును. బల 

మును పిత్త కఫములను - వృష్టిచేయును, ఏ (పాణి యొక్క మాంసములోనుండి 

వసామజ్జాదులు (గహింపబడునో అట్టి |పాణియొక్య- మాంనగుణమె ఆ వసా 

మజ్జాదులకును కలిగియుండును. మరియును - వసా మజ్జాదుల యొక్క గుణమే 

మేడో ధాతువునకును కలిగియుండును. 

_ ళళిలేఖ :-వనయనగా శుద్దమాంసము యొక్క స్నృహామని యర్థము: 
ఏ జంతువుకు నంబంధించిన మాంనమునుండి -లభిం చిన వసామజ్ఞ్జలకు ఆఇమాంనము 

యొక్క గుణములే ఉండును. గుణములే మేదన్నుకు కలిగియుండును. 

మూ! చజౌలూశే సౌకలేపాక వాంసజాజుకుక్కు- టోద్భవ 

వసా (ప న్వవ-ర్లేఘ కుంభారను హిఫోద్భ వ 

కాక మర్లు వసా తద్వతు కారండో ఛాచనిండిత 

(వతివదార్థము : జాలూ కా=కప్ప, సౌకరే = పంది; పాత 

హంసజా =రాజహంనలనుండి పుట్టిన; కుక్కుటోద్భవడాకోడినుండి తీయబడిన, 
వనవవన; స్వవళ్ళేషు=ఈ వర్గమునందు; _శషా= (ేస్టము;కుంభీర మహి ప్లోద్భవ=ా 

"ఏ "క. © © స్కీ 

కారు మొసలి, దున్నపోతులనుండి తీయబడినది. కాకచకాకి; మద్గుడాోొరుకోడి; 

తద్వత్ =అక్సు; కారండో త్ల హనీరుకాకినుండి తీయబడిన; వసా=ావస; నిందితా 

గర్హాంపుబడివది. . 
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తాత్తుర్యూము : అనేక పకులకు సంబంధించిన వసలో కప్పసుండి తీయ 

బడిన వన, అనూవదేశమునకు సంబం ధించిన జంతువులలో పంది యొక్ళ- వన, నీటి 

యందు సంచరించు |[పాణులలో, రాజహాంసయొక్క- వన విపిరవర్గ యందలి 

(పాణులలో, కోడియొక్కూ వస ఉత్తమమైనదిగా భావింపబడుచున్నది. ఇశ్రా 

కారు మొసలి, దున్నపోతు,కాకి, నీరుకాకి, నీరుకోడి అనువాని వన నిందితము. 

మూ॥  శాఖాధమేదసాం భాగం వో స్తినంచవ రావరం 

(వతివదార్థము : శాఖాదమేదసాం == ఆకులను మేసెడి జంతువులలో; 

శఛాగంచా మేకను; చ =మరియు; హో స్తీనాం = ఏనుగును,వరావరం= (క్రమముగా 

( శేస్టమెనదిగా, నిందితమైనదిగా చెప్పబడినది. 

తాత్తర్భుము : ఆకులను మేసెడి జంతువులతో మేకయొక్క మెధస్సు, 

_శష్టము, ఏనుగు యొక్క. మెదన్సు గర్భము, 

మద్య వరము 
౧ 

మూ॥ దిపనం రోచనం మద్యం తీళ్లోపుం తుష్టి పుష్టిదమ్ | 

స్వాదు తి కకటుక మమ్హ పాకరనం సరమ్! 

సక మాయం స్వరారోగ్య (పతి భావర్ణ కృతము! 

నష్టని[దాతి న్నిదేభ్యో పాతం పిత్తాస దూషణమ్॥ 

కశ స్థూల హితం రూక్షం సుక్ష్మం (సోతో విళోధనమ్। 

వాత శైష్యహారం యుశ్త్యా చేత ౦ విషవదన్యథా॥ 

గురుతద్దోష జననం నవం జీర్ణ మత" ౬న్య ధా 

సేయం నోస్హైపచా రేణ నవిర కతుధాతురై 8॥ 

నాతి తీ క్లమృదు న్వచ్చ ఘనం వ్యాపన్నమేవర | 

(వతివదాలర్టము : మద్యం =మద్యము; దీవనండాలఅగ్నిది విని కలుగ 

జేయును; రోచనం = రుచిని పుట్టించును; తీ క్షమం =. తీక్షగుణమును 

ఉప్పగుణమును గలది; తుష్టి = మనస్సునకు సంతోషమును; _ పుష్టిదం = 

శరీరమునకు బలమును ఇచ్చును: సస్వాదుతి క్ష కటుకం = మధురంచెదు, వగరు 

రసములతో కూడినది; అమపాకరసం = అమ్సరసమును అమ్హవిపాకము గలది; 

సరం = నర్వశరీరమును వ్యాపించునది;  సకపాయం=కబూయ రనముకలది; 

స్వర =క ంఠన్వరమును; ఆరోగ్య వళరీరార్ గ్యమును; (పతిభ == నవనవ నే్రైష 

శాలిత్వమును; కృత్ = చేయును; లభఘుడాలఘుగుణముక లది; నష్ట్రని_దాతి 

ని చభ్యః = నిద్రపట్టని వారికి ఎక్కువ ని(దపోవువారికి,పొత౦ం -మంచిద్విఎత్తా న 

దూవణం=పి_త్తర కమును పోగొట్టును; క్ర కన్టూలహితం =క్చుశిం చిన వారిక్టి 

బలిసిన వారికి మంచిది; రూక్షం=ఊరూత గుణము కలది; సూక్ష్మం = సూత్చు 

మెన; .[శోతోవిశళోధనం = |కోతస్సులను శుద్ది పరచును; యుక్త్యా =విధిపూ ర్వక్ర 
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ముగా; పీతండా|తాగబడినది; వాతశ్రేష్ణహరం = వాత శైవడ్తి _ వికారమును 

పోగొట్టునది; అన్యధా=విధిపూర్వకముగా సెవింపని మద్యము; విషవత్ విషము 

వలె; భవేత్ = అగుచున్నది. 

తాత్భర్భూయు : మద్యములన్నియు _ విధిపూర్వకముగా _ సెవింపబడిన 
యెడల అగ్నిదీ విని, రుచిని; మానసికానందమును- శరీరమునకు బలమును 
ఇచ్చును. తిట్ల ఉప్ప గుణములను గల మధురతి క్త కటుకషపాయ అమ్హురనములు 

గల అమ్హ్లవిపాక్రముగల మద్యము విధిపూర్వకముగా పానము చేయబడినయడల 

సర్వశరీరమును వ్యాపించును. క్రంఠగ్వరమును శరీర ఆరోగ్యమును శరీరమునకు 

వర్గమును నవనవో న్మేష శాలిత్వమును చేయును, నిద్రలేని వారికి నిద్రను 
పట్టించును. ఎక్కువని[ద పోవువారికి నిద్రను తగ్గించును. పిత్తమును రక్తమును 
దూషించును. కృశించిన వారికి బలమును స్టూలురకు కార్భ్యమును కలిగించును. 

లఘు రూక గుణములను కలిగియుండుట వలన సూవ్మములై న |శోతస్సులను 
శుద్దిచేయును. వాతశ్లేవడ్తై వికారములను శాంతపరచును, 

విధి పూర్వకముగా సేవింపబడని మద్యము (మదాత్యయ చికిత్సలో 
చెప్పిన విధులు పాటించవలయును) విషముగా మారును. 

కొఖిలోఖు : తుష్టి యనగా మనస్సునకు సంతోషము యని యర్థము. 
పుప్టియనగా శరీర పోవకమని యర్థము. నష్టని|దితులకు అతి ని|దులకు జీర్ణము 

కాని ఆహార శషము మిగులుట వలన వై పరీత్యమును కలిగించును. ఒక సంవత్స 
రమునకంశు ఎక్కువగానున్న మద్యము గుకుగుణము. గలిగి (తి దోషములను 
వృద్ది చేయును. 

బి. వ్యా: మద్యము ఇతర ఆహారముల కంశు సర్వ శేస్టమెనది. 
అందువల్ల నె మూలకారుడు “అరోగ్యం అని (వ త్యెకముగ నిర్రేశించినాడు. 

నిదలేని వారికి నురాది మద్యములు శ్లేపాగాదులను హరించునుగాన (శేష్టమెనవి. 
అతి ని చావులకు కూడ మాధవాది మద్యములు (శేష్టములుగా చెప్పబడినవి, 

(వతివదార్జము * నవమ్=అపుడి తయారు చేయబడిన మద్యము; 
గురుడాగుకుగుణము గలది; దోవ జననం =(తిదోషములను వృద్ది చేయును, 
జీర్ణం =వది, ఇరవై. దినములు పాతబడిన మద్యము; అతా౭న్యధణథా=ాచదానికి 
విపరీతముగా లఘు గుణము |తీదోవ శామకముగా నుండును; ఉపోవచారేగణ-=ా 
ఉన్ల, ఆహార విహారములతో కూడ, మద్యం మద్యము; నపేయం=[తాగరాదు; 
వివి కృకుధాతురై 8 వమన విరేచనముల తరువాత ఆకలిగొన్న వ్యాధుల చేత 
బంధింపబడు వారిచేత; మద్యము = మద్యము; నసెయం = (త్రాగరాదు; అతి 
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త్రీత=ఎక్కువ తీతకణమై నది; మృదు=మద్యసాళము చాల. తక్కు వగా నున్నది; 
స్విచ్చ=మికిలి పలుచగా నున్నది; ఘనము =మికిిలి చక్క్ళ_గాసనున్నది; చ= 

మరియు; వ్యాపన్న మవ = చెడిపోయిన; మద్యమ్ = మద్యము; నపేయమ్ = 

(తాగదగినది "కాదు. 

తాత్తృర్యము : కొన్ని రోజులు పాతబడిన మద్యము గురుగుణము 

కలిగి |తిదోషములను వృద్ది పరచును. అట్లు కాని మద్యము లఘు గుణము 

కలిగి |తిదోషములను శమింప జేయును, వేడియెన ఆవోరముతో, ఉస్ట్రవిహా 
రముతో కూడ మద్యపానమును సేవించరాదు. వమన విశేచనములు అయిన 

తరువాత వట్టి కడుపునందు మద్యము సేవించరాదు. తీక్షణ, మృదు మద్యము 

లను సాం[ద తరళ మద్యములను, చెడిన మద్యమును సేవింపరాదు. 

మూ॥ గులోస్టద రార|ో(గవాణీ ళోవ హృత్ స్నేహనీ గురుః॥ 

సురా ౬ నిలఘ్న మేదో ౬ సృక్ _న్తన్య మూతకఫావవో। 

(వతివదార్థము వ; సురాహచసురయను మద్యము; గుల్మ = గుల్మము; 

ఉదర= ఉదరరోగము; అర్శ =అర్భస్సు; [గహణి=(గహణి; శోషకత్ = శోష 

రోగములను పోగొట్టును; స్నేహనాడాశరీరమునందు జిడ్డును కలుగ జేయును; 

గురుః = గుకుగుణము కలది; అనిలఘ్ని ౫ వాతమును హరించుకు; మద=ా 

మేదస్సు; అసృ్ఫక్ జార కము; _స్హన్య = చనుబాలు; మూత = మూూతము; 

కఫావహో=కఫమును వృద్ది చేయును. 

తాత్సర్యూము : నురయను మద్యము గుల్మము ఉదరరొగము అర్శన్సు 

(గహణి శోష మొదలగు వాన్టధులను నివారించును. శరీరమునందు జిడ్డును 

కలుగ జేయును. గురుగుణము కలది. వాత దోషమును హారించును. మెదస్సు 

రకము చనుబాలు మూతము కఫములను వృద్ది చేయును. 

కోళిలోఖ : “నురా పిష్ట కృతా ఘనా శ్వేతా” అని చెప్పబడినది. 

మూ॥ తద్గుణా వారుణీ వాద్యా లమ తీజ్లా నివాంతిచ 

శూల కాసవమిశ్వాస విబంధా ధ్యాన పీనసాన్ | 

(వతివదార్థము : వారుణీ=-వారుణియను మద్యము; తదుణా వాసురతో 

సన గుణములు గలది; హృ ద్యాఊహృదయమునకు మంచిది; లఘుతీజ్లాడా 

లఘువుగ తీక్లముగనుండును; శూలడాశూలను; కాసాదగ్గును; వమిడావాంతిని, 

శాషసడాఉబ్బసమును; నిబంధా=ాదోపూదుల యొక్క అసంచారము; ఆధాం్రనై 

కడుపుబ్బరమును; పీనసాన్ = పీనసాదులను; నివాంతి=పోగొట్టును. 

తాళ్ఫ్రర్భంయు : వారుణియను మద్యము వై నుడాహరించిన సురామద్య 

ముతో నమానమెన గుణములు గలిగియుండును. హృదయమునకు మంచిది, 

లఘు తిక్ట గుణములు గలది. శూలను దగ్గును వాంతిని ఉబ్బసమును విబంధ 
మును (|సోతోమార్గములయందు మురికి చేరి (సోతస్సులలో దోషపాదులు 
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సంచరింపకుండుట) ఆధ్యానమును పీన సమును పోగొట్టును. 

కోకిలోఖు ; ఏబంధః యనగ [సోతస ఉపలేపేన దోపాదినామ వహానం = 

(సోతస్సు మాలిన్యాదులచే పూయబడిన వగుటవలన దోషాదులు నంచరింప 

కుండుట యని అర్థము. 

బి. బ్యాం: “వరివక్వాన్న సంధానసముత్సనాషం సురాంజసః, యత తాల 

ఖర్జూర రనె 8 సన్దితా సాహివాణీ" శార్హధర. యే చ బియ్యము మొదలగు వాటి 

మొక్క అన్నముతో సంధానము చేయబడి తయారువేయబడినది. నురయనియు 
తాళ ఖర్జూర సములతో సంధానముచేసి తయారుచెయబడినది వారుణియనియు 

చెప్పబడినది. 

చరక చికిత్స 24వ అధ్యాయము 6వ శ్లోకములో ఈ విషయమే స్పష్టిక 
రింపబడినది. 

మూ: శూల [పవాహిక తృస్తా 2౬౬టో పార్శం పొత 8|| 

జగలః పాచనో (గాపి రూక్షస్త ద్వచ్చమేవకః। 

వక్క సోవ్చాత 'సార త్వాద్విష్ట ౨ రీదోషకోవన॥। 

(్రలివదార్భ్యు : జగలః =జగలమద్యుము; శూల = ళూలకు; (వవా 

పెక =|పవాహికకు, తవ్వా = దప్పికి; ఆటో పః =ఆటో వపమునకు; అర్భసనాం = 

అర్భన్ఫులకు, ఫీొతః = మంచిది; చ = మరియు; పాచనః = ఆమమును 

పచించును; (గాహిహ[గాహి; రూతుఃడారూక్షగుణముగలది; తద్వతహఅనై, 

"మేదకః ౫ మెదకమకు మద్యము; వకసన = వక్క సమను మద్యము; హత 

సారత్వాత్ =ను రాసారంబహిర్గత మెనందువలన; విష్టంఫీ = విష్టంభకారకము, 

దోషకోవనః హదోషములను వృదద్దిచేయును. 

తాత్మ్రర్భుము ; జ గలమద్యు శూల (పవాహిక్ష శోధ దప్పి ఆటోపము 

అర్నో రోగములకు మిక్కిలి ( శేస్టమైనది. మరియు ఆమ రసమును పచింస జెసి 
[గాహి రూక గుణములను కలిగియుండును, 

'ముదకము జగలమదంముయొుక గుణములనే కలిగియుండును. సురా న్స్ గా 
సారము బహిర్గతమైన కారణము వలన వక్ష్యసము విష్టంభకారక ము మరియు 

దోమ (పకోవమును చేయును, 

కోలకీలోఖు : వారుణీ నురా మద్యముల యొక్క [కిందు భాగమున నిలచి 

యున్న ఘన భాగము జగల మద్యము. "అటోపీిమనగ కుతీయందు సనిళ్ళల 

మైన వాయువుతో శబ్దముతో కూడ నింపబడుట యని అర్ధము “మేదర 

మనగ జగ లమద్యము యొక (కిందు భాగము నందలి ఘునవదార్గము, 

బి.వ్యారి : శె నుచాహారించిన మద్యములు యంత్రము దారా (సవింప 

చేయబడినవి (పసన్నా, కాదంబరీ, జగలం, మేదకము, వీటిలో అధికాంశము 
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జలముండును, సార మెక్కువగొ నుండును. అందువలన మత్తుకూడ ఎక్కువగా 
నుండదు, 

మూ॥ నాతి తీవ మదాలఘ్వ పథ్యా వైభీతకీసురా 

(వణీ పాండ్వామయే కు న చాత్యర్థం విరుధ్యాశే॥ 

విష్ట్ణంభినీయవ సురా గుర్వీరూమూ |(తిదోషలా। 

కెవాళీ బృంవాణీ గుర్వీ శైవ్మలస్తు ముధూలక £॥ 

(వతివదార్థము : వై భితకీసురా=తాని కాయచే చేయబడిన మద్యము; 

నాతికీ వమదా=మికిి-తి తీవ్రమైన మదమును చేయదు; అఘ్వి =లఘువుగ 
సుండును; పథ్య = పథ్యశకారి; చ ౫ైా మరియు; [వణ = (వణనులందు; పాండా 

మయే = పాండు రోగమునందు; కుల. = కుష్టమునందు; నాత్యర్థంవిరుధ్య తె= 

ఇతరమద్యములవలె నిషిద్దమెనదికాదు. యవనురా =2యవలవేత తయారు 

చేయబడిన యవనుర; విష్టంభినా మల బంధమును చేయును; గుర్వీ = గురువుగ; 
రూజాడారూతముగ నుండును; |తిదోవలా = తిదోషములను వృద్దిచేయును; 

"కాహళి= కాహళియను “పేరుగల మద్యము; బృం హణ =బ్య్బంహణక్సారి; గుర్విమ 

గురువుగనుండును; మధూలక = మధూలకమను మద్యము; శ్రేష్ములః = 

శ్రవశ్రిమును వృద్దిచేయును. 

తాత్స)ర్భుయు : తాని కాయలచేత చేయబడిన మద్యము |వణములయందు 
పాండు రోగమునందు కువృమునందు ఇతర మద్యములవల నిషేధింపబడలెదు. 

లఘు గుణముగలది. యవలచేత చెయబడిన మద్యము మలబంధమును చేయును 

గురువుగ రూడముగ నుండును. [తిదొవములను వృద్ది చెయును. కాహాళీయశు 

మద్యము బృంహాణమునుచేసి గురువుగా నుండును. మధూలక్రము (అన్ని మద్య 

ములు సరిగా సంధానము కాకున్న యొడల మధూలకమని పెరు) శ్రేషశ్తిముసు 

వృద్దిచేయును. 

కోళిలేఖ : “సర్వం మద్యం అసంజాతం మధూలక ఇతి సర్ట్రైతః అని 
కలదు, . 

మూ॥ (గవాణీ పొండు కుష్టార్శ్ళ కోఫ శఛోమోపర జగ్థరాన్ | 

హంతి గుల్మక్ళమి పీహాన్మ బాయ కటువారలః 

(వతినదార్లము * అరివ = అరివమను మద్యము; య థా దవ్యగుణః డాతన' 
థి 6౬ ౬ 

యుత్ప త్తికి కారణమైన (దవ్యములయొక గుణము కలదై యుండును; సర్వ 

మద్య గుణాధికం = మద్యములన్నింటికంశు ఎక్కువ గుణము కలది; |గహాణి దా 

(గహణీ రోగమును; పాండు=పాండువు; కుష్పడాకుష్ణము; ఆర్భ = అర్భన్సు; 

శోఫజావాపు; శోవడాళోషము; ఉదర = ఉచర రోగము; జ్వరాన్ =జ్వరము 

లను; గుల్మ[కిమి ప్రీహాన్ వాగుల (క్రిమి పిహూ రోగములను; వాంతిడా 
| ap] ఎం న | Cn ” | +. జ 

సీ. 
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పోగొట్టును; కషాయ కటు వాతలః =కహాయముగ కటువుగ నుండును; వాత 
మును వృద్ధి పొందించును. 

కోళిలోఖు: అరిష్టము యేయే (దవ్యములతో సిద్దము చేయబడుచున్న దో 

ఆ (దవ్యముల యొక్క గుణములసె కలిగియుండును. సమస్తమైన దీపనత్వాది 
గుణములుగల మవ్యముల కంశకు అధిక గుణము గలది కపూఆయయ కటు రనములు 

గలది అని చెప్పబడుచున్నది. 

. ధ్రకివదార్గయము : _మార్స్వీకండా(చాకరసములో నుండి ఉత్పన్నమైన 
మద్యము. లేఖనం = లేఖనకారి, వాద్యం = వాదయమునకు మంచిది. 

నాత్యున్షం =ఎక్కువకా నుస్చ్హముచేయదు. మధురం = మథురముగనుండును. 

సరం=ాశరీరమునందు త్వరగ వ్యాపించును, అల్ను పిళ్తానిలంచపి త్తవాతములను 
స్వల్పముగ (పకో పింపచేయును, పాండు=ైపాండు రోగమునకు, అర్భః =అర్భ 

న్ఫునకు, వరః=|ఢోష్షమెనది, 

తాత్న్రర్యము : శర రా సంబంధమయిన మద్యము _ నుగంధముగ 

నుండును, హృదయమునకు మంచి చేయును. స్వల్పముగ మత్తును కలిగించును. 
అభఘుగుణముక' లది. 

జెల్ల ముతో చేయబడిన మద్యము మలమూ|త అపాన వాతములనుసుఖముగ 
వెలిపరచును. తృప్తిని కలిగించి జఠరాగ్నిని వృద్దిపరచును, 

శీథు అను మద్యము (కాచిన వెజుకు రసమువలన చేయబడినది) వాత 
పిత్తములను. వృద్ధిచేయును. స్నేహం వ్యాపత్తులను శ్లేష్మ వికారములను 
పోగొట్టును. కాచిన చెబుకు రసము వలన చేయబడిన శీథు మద్యము మేదస్సు 
శోఫ ఉదర రోగము అర్భస్సు పీనిని హరించును. 

. తలిలేఖ : శీథుః అపక్వేకమురనకృతః పక్వేతురసక్ళత అని కలదు. 
శీథుషు మధ్యే పక్వరసః వరః మేదః |ప్రభృతీనాం నాశనః అనియును కలదు, 

మూ॥ ఫది మధ్యా సవ సీత మేహవీనన కానజిక్ 

సురానవ స్తీళ్ష మదఃస్వాదు స్తీమ్షో౬ నిలాపహః॥ 

మైరేయో మధురో వాద్యః సరః సంతర్పణో గురుః | 

ధాత క్యభిషుతో జ్రీర్లో రూక్షో రోచన దీపనః 

(దాజాసవో మధు సమః పరమం నతు దీపనః ॥ 

మా స్ర్వీక సద్భళః (ప్రోక్తా మృద్వీ కేతురసాసవః | 

(వతివదార్జ ము ౩ మధ్వాసవః = "తేనెవలన చయబడిన మాధవమని 
మద్యము; భది = గడ్డ కట్టి యుండు పదార్థములను విభజించును; తీకంనిపి 
తీశ్చముగ నుండును; మెవా పీనన కానజిత్ = మేహాము,పీననము, కాసము వా 
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పోగొట్టును; సురానవః=(సురయను మద్యములో తేనెను చేర్చి చేయబడినది) 
నురానవము; తీక్షమదః ఎక్కువగా మత్తును కలిగించును; స్వాదువమధుర 

మైనది; [కిమినాళనం = [క్రిములను నశింపజేయును; - ఖర్జూరం =ఖర్జూరమను 
మద్యము; అస్యాత్ =|చాజా మద్యమున కంచు; అల్వాంతర గుణండాస్వల్స 

మయిన గుణము కలది; వాతలం=ావాతముశు వ్భద్ధ్ది చేయును; గురుడాగురువుగ 

నుండును. 

తొతృర్యము : |చాజా రనములో నుండి పుట్టిన మద్యము లేఖన కారి 

(లేఖనమన విలిఖత్యతి “శై జ్ఞ్యాద్యన్రాతూన్ తల్లేఖనంస్మృతమ్" అను వచన 
మును బట్టి తీక్ల గుణమువలన మాంసాది ధాతువులను శుద్దిచెయునని యర్హము. 

వాదయము నకు మేలుచేయును. ఎక్కువ వేడిని బుట్టించదు. మథురమెనది. 

ఇతర మద్యముల కంకు న్వల్పముగ పి_త్తవాతములను వృద్దిచేయును. పాండ్వాది 
రోగములను పోగొట్టును. ఖర్జూరమను మద్యము (దా వామద్యమునకంకు న్వల్ప 

గుణము కలది. వాతమును వృద్ది నొందించును. గురువుగ నుండును, 

కోళిలేఖ : ఇతర మద్యముల కంచు పిత్తవాతములను స్వల్పముగ 
వృద్ధి చేయును. 

మూ॥ శార్కర స్సురభి స్వాదుర్హ్భదో్యో నాతి మదో లఘు ః 

సృష్ట మూతళకృద్వాతో గౌడ నర్పణ మేదనః ॥ 

వాత పిత్త కరః ళీధుః స్నీవా శ్రమ నికారవో ॥ 

మదః శోఫోదరారోభఘ్ను నత పక్క రసోవరః 

(వతివదార్థము వ ఇార్కరః == శరర సంబంధమైన మద్యము; నురభి= 

మంచివాసన గలది; స్వాదు=మధురమైనదె: హృద్యః=హృదయంగమమై నడి; 

లభఘు3=లఘువుగా నుండుము; నాతి మదః=నసన్వల్సముగా మత్తును కలిగించును; 

గొిడకాైగిడ మద్యము, సృష్ట మూత శక ద్వాతః=మూ (తను మలను 

అపాన వాతమును వెడలించును; తరుణః హత్య వ్రిని కలిగించును; దీపనః = 
అగ్ని దీప్తిని చెయును; శీధుః = శీధు అను మద్యము; వాత, పిత్త కరః=ావాత 
పి_త్తములను వృద్దిచేయును; స్నేహ శైవమ్మరికారవాడాస్నే వాశ్తేవమర వికారములను 
పోగొట్టును; పక్ష రనఃచకాఛిన చెజుకు రసము వలన చేయబడిన శీథుమద్యము; 

సుదళ్ళోపోదరాల్యోఘ్ను 8 = మేదన్సుకు చావును ఉదరముకు అర్భ రోగమును 
పోగొట్టును; తీజ్ఞః = తీక్తముగ నుండును అనిలాసవాఃడావాతముకు వారించును; 

మై రేయః = మెశేయము అను మద్యము; మథురః=మథురముగ _ సుండును; 

వృష్యః =శు(కమును వృద్ది చేయును; సరః శరీరమున వ్యాపిం చునట్టి స్వభావము 

గలది; తర్పణఃడాతృ్ళ ప్తినిచ్చును; గురుః దాగుకువుగ నుండును; ధాతరీ=ఆరె 

పువ్వులతో తంరూరు చేయబడిన మద్యము; అభిఘుత =అడపి మినుముల చెత 

ఊర బెట్టినది; జీర్ణ జీర్ణ కారి? రూక దైరూకగుణము కలది; రోచన 
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దివనః=ాసుచిని జఠర ది_ప్తిని కలిగించును; (చా తాసవః = | దాజానవముః మథు 
నను=శేనెతో నమానగుణములు గలది; దీపనః == అగ్ని దీపనమును చేయును; 
మృద్వీ కేమరసాసవః = ధూప (దాత ఇతము రసము శెండు చెర్చి తయారుచేయ 
బడిన ముద్యము; మృద్వికా సదృశ 82 మృద్వీక మద్యముతో (126 ట్లో) సమాన 

మైన గుణములు; (బో కృః= =చెప్పబడినవి. 

తాత్త్రర్యయు : తెనెతో సంధించి చేయబడినది మధ్యానవము. శరీరమున 

గడ్డ కట్టి యుండు పదార్థములను విభజించును. తిత్తముగ నుండును. మేహోదు 

అను పోగెట్లును, 

కల్లును సంధించి అనెను చేర్చి చేయబడిన నురానవము ఎక్కువ మత్తును 
కలిగించును. మధురముగ తీక్షముగ నుండి వాతమును వారింవేకేయును. అసర 

(దవ్యములగు నారె పూవు గుడము మొదలగు వానిని కలుపుచు నొకటిగా చేర్చి 

సంధాన మొనర్చి సిద్దపరచినది మె రఇయమనబడును. ఇది మథురముగ నుండును, 

శు కమును వృద్దిచెయును, శరీరమున వెంటనే వ్యాపించును. తృప్తిని కలిగించి 

గుపువుగా నుండును. 

ఆ రెపువృుములతొ తయారయిన మద్యము అడవి మినుములచేత నూర బెట్ట 

బడిన మద్యము జీర్ణ కారి. రూక్షగుణము గలది. రుచిని జాఠర ది ప్తిని కలిగించును. 

(రా వాసవము తేనెతో సమాన గుణములు గలిగియుండును. అగ్ని దీపనమును 

చెయును. చాకు చెటకు రనము వీనిని ఇంటిని చర్చి సంబంధించిన యూాసవము 

బలమును చేకూర్చును. మృద్విక _(దవ్యముతా నమానమైన గుణములు చెప్ప 
బడినని. 

కోళిలోఖ : మైనేయః కోదవై నహజీయతొ. మై శేయము కొత్రల 

చెత గూడ పుట్టింపబడును. 

మూ సమాసాదా సవోహృద్యో వాతళః సౌమధాను గహాః॥ 

(పతివదార్హయు ; నమాసాత్ == సం కేపముగా; అనవః = ఆసవము, 
హృద్యః = హృదయమునకు మంచిది; వాతళక౩=వాతమును వృద్ది చేయును; 

నొమధాను గహః = యేజొమధముల మొక్క. సం యోగముతొ చేయబడు 

చున్నదో ఆ ఓషధుల గుణమును కలిగియుండును. 

తాత్శర్భంయు : నంశేవముగా ఆనవ గుణములు చెప్పబడుచున్నవి, 
అసవములన్ని యు ప (దవ్యములతో సంధానము చెయబడి తయారు చేయబడు 

చున్నవో ఆ _దవ్యము యొక్క గుణముల నె కలిగియుండును. మరియు హృద 
యమునకు శక్తిని పెంపొందించి వాతమును వృద్ధి చేయును, 

| 
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మూ! (_దాజీకు మాకికం శాతిరుత్త మా వీహి పంచమః ॥ 

యచ్యాా కరాయశ్తేభ్యో న్యత్తన్ మద్య |వ్రతిరూవకం 1 
గు గెర్యధోల్బ దః సాన్మద్యమా కర సంకరాత్ 

(వతివదార్థము : (దావమవ| దావ. (_దాకు, అంగూరు, ధూప | దాక) 

ఇతుష్ణచెరుకు రసముతో చేయబడిన బెల్లము శర్కర మొదలగు పదార్థములు; 
మాతికండాఅన్ని విధములైన 'తనెలను; ఉత్తమా ేష్టమెను శాలి=శాలి 
ధాన్యము; (వీహ్ పంచమః= [ఏహి ధాన్యము మొదలగునవి ఐదును; మద్యా 

క'రాః =మద్యమును వుత్పత్తి చేయుటలో (ఛేష్టృమెనవి; తేభ్యః =వాటికం శే, 
యతు=యేరై కే కలదో; తతు=అందె; మద్య |పతిరూపక్రం=ా| పతినిధి | దవ్య 

ములు మా[తమె; గుణై ౩=గుణములతో; యరధోల్బణా 8=౬ఒక దానికన్న 

నొకటి (శష్టములగుట చెత;  ఆకరనంకరాత్ =మద్యమును _ పుట్టించువాటి 

మిశణముతో చేయబడుట వలన; ఉ త్రమాడాజఉ త్తమమై నదిగా; విద్యాత్ = 
తెలునుకొనవలెను. 

తాళ్ళర్భుయు : మద్యము అనెక ద్రవ్యములతో తయారు. చెయబడు 

చున్నది. కాని మదకారకములై న వెనుదాహారించిన అయిదు విధములె న 

ద్రవ్యముల యొక్క నంయోగముతొ తయారు చేయబడిన మద్యము సర్వ |శేష్ష 

మైనది. చరక నూ|త్రస్థానమునందు ఆసవయో అని తొమ్మిది పేర్కొనబడినవి - 
కాని [దవ్యములయొక్క సంయోగ భేదములతో సంఖ్యాతి తాసవములు కలవు- 
అనేక (ద్రవ్యములతో సంభానము చేసిన తరువాత మత్తు సురాసారము యొక్క. 
వుత్స త్రియేర్పడునో అప్పుడు దానిని ఆసవముగా చెప్పుచున్నారు. సంధాన 
(దవ్యమువలన మత్తును కలిగించని (దవ్యములతొ కూడఅది మాదకమగు చున్నది. 

ఆసవములన్నియు తీక్ష్ర గుణమును కలిగియుండుట వలన వెంటనె సర్వ శరీరమును 

వ్యాపించు శక్తిని కలిగి యున్నవి. 

కోళిలేఖ : - రెండు మత్తును కలిగించు |దవ్యముల యొక్క మ్మిశ్రీ) 

భావము చేత ఉత్పన్న మెన మద్యము ఎక్కువగా సంధాన (దవ్యముతో నమాన 
మైన గుణమును కలిగియుండును. 

మూ! రక్ష విత్త కఫో క్రేజే శుకం వాతానుళోమనమ్ 
భృ ళాష్ట తీళ్స రూజామ్ల వాద్య రుచికరం వరం 

దీవనం శిశిర స్పర్శం పాండు దృక్కామి నాశనమ్ ॥ 

(పతివదార్థము ; శుకండాపులిసిన కల్లు, రక్త పిత్త కఫోశత్లదౌడార క్ష 
పిత్తమును కఫమును పోగొట్టును; వాతానులోమనండావాతమునకు అనులోమ 
గతిని కలుగ చేయును; భృళోప్ట=మిగుల ఉప్పముగా; తీకూలీకణముగా; 

రూడశ్ల = రూతక్షముగా,; అమ __పుల్ల గా నుండును; హృద్యం =-వ్యాదయమునకు 

నుంచిది; రుచికరండారుచిని పుట్టించును; సరండాశీ|ఘముగా  శరీరమంత టిని 
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వ్యాపించును; దీవనం=ాఅగ్ని దిపనమును చేయును; శిశిర స్పఠ్శం=శీతలమైన 

సృర్శకలది; పాండు దృక్క్యామినాశనం =పాండువు సత రోగము |కిమి రోగము 

లను పోగొట్టును. 

తాత్తర్భయు : పులిసిన కల్లు ర_క్తపిత్తమును కఫమును శమింప జేయును. 

స్వస్థానమును వదలి వేరు మార్గములయందు నంచరించుచుండు వాతమును స్వస్థా 
నమునందు చేర్చును. విడాహకరను = మిక్కిలి తీక్ల ఉప్పగుణములను కలిగి 

యుండును. హృదయంగమమైనది, రుచిని పుట్టించును. సేవించిన వెంటనే సర్వ 

శరీరమును వ్యాపించును. అగ్నిని వృద్ధిపరచును. చల్ల ని స్పర్శగలది, పాండువు, 

నెతరోగములు, |క్రిమిరోగములను పోగొట్టును, 

మూ! గుడేతు మద్య మార్భ్వాక శుకం లఘ యథోత్తరం 
కందమూల ఫలాద్యాం చృతద్వద్విద్యా తచానుళాన్ 

బాండాకెచా ౬ నుతం చాన్య తకాలా వుం రోచనంలభఘు 

వైద్యక శబ్లసింధు. 

ఆసుతం-చిరకాలస్టితావ్లం కంచాదియు_క్తం ఆనుత ముచ్యతె తదుక్షం 
కందమూలఫలాద్యంచ లవ ణోదక నంయుతమ్ సంధానా చ్చిరకా శాలాచ్చిర 

కాలార్టుమానసుతం పరికీ ర్తితం. వా. టీ, హీ. | 

(వతివదార్భ్ యు గుడ = బెల్లము; ఇక్షు = చటుకు; మద్య = మద్యము; 

మా న్ట్వీక [దావ వీటిరయయొక్క; శుక్తంచపులినిన కల్లు, యథో త్తరండాఒక 
దానికంఠశు. నొకటి; లఘు =లఘువ్వగా నుండును; కందా ఆలూ మొదలగు 

కందములు; మూలడాముల్ల ౦గి మొదలగునవి, ఫలాద్యం -మామిడి మొదలగు 

ఫలములయొక్క_ సంయోగముతోచేయబడిన; ఆసుతం == ఆనుతము; తద్వదు= 

కల్లువ లె నే; విద్యాత్ = తెలుకొనవలెను; చాండాకా హచాండాకా,చచమరియు; 

ఆసుత9 అన్యత్ ; శకాలామ్హుండాఇతరమైన (ద్రవ్యము కాలమువలన పుల్ల నగు 

చున్నదో అది; రోచనం =రుచిని పుట్టించుమ; లఘు =లఘు గుణము కలది, 

తాత్ఫ్ర్మోంయు : గడ్డలు, వెళ్ళు, పండ్లు మొదలగు గండ శుక్తాదిఆనుతము 

నకు గుడశళుకాదులయొక గుణమే కలిగియుండును, ముల్ల అగి ఆవకూర వీటీని 

చేర్చి పక్వముచేసిన తరువాత  నల్లజీలక[ర నల్లఆవాలచేత భావన చేయబడిన 

దానిని చాండాకీ అని చెప్పుదురు, ఈ చాండాకియును కాలవి శేషమున పులిసిన 

కల్లును రుచిగా లభు వుగా నుండును, 

శలిలేఖ: జెల్లముచేత చేయబడిన కల్లుకంశు చెరకురసముతో చేయబడిన, 
కల్లు లఘువుగా నుండును. అన్ని శు క్షములకంచు చ్రాతతో. చేయబడిన కల్లు 

ఎక్కువ లఘువృగా నుండును, . 
em వాతో వో i 
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మకా॥ ధాన్యాక్లుంఛేది కాక్లోవం పి తకృత్ స్పర్శ శీతలం 

(శ్రమక్టమవారం రుచ్యం దీవనం వ సీ శూలనుతు 
శన మాస్తాపనే వాద్యం లఘువాత కఫాపవాం, 

(వతివదార్డ ము =. ధాన్యామ్లం == కలి; భెదిడామలాదులను భేదించును. 

తీళ్లో వం తీక్షణ గుణము ఉస్ష్వ గుణము గలది; పిత్త కృత్ =ాపి త్త తనమును వృద్ది 

చేయుము; స్పర్శ వీత్రలం=ా కీశలమె న స్పర్శ గలది; (శమక్లమ హారండా|శమమును 

క్రమమును పోగొట్టును; రుచ్యం =ారుచినీ పుట్టించును; దీవనం= అగ్ని దిపనమును 

చేయును;వ_స్తి శూలనుతు =పొ త్తి కడుపునందలిళూలనుపోగొట్టును;ఆస్థ్టాపనే == 

నిరూహావ స్త యందు; శ_స్హం=[పశ_స్తమెనది; హృద్యం=వహ్మాద యమునకు 

ములు చేయును; లఘుహెలఘు గుణము గలది; వాత కఫాపవాం ౫ వాతమును 

కఫమును పోగొట్టును. 

తొల్బ్రర్యము ; ధాన్యామ్లుము గడ్డ కల్లి యుండు మలాదులను భేదించును 

తీక్లగుణము ఉప్గ వీర్యము గలది, పి త్రమును వృద్ది చేయును. వ్యాయామా 

దుల వలన శరీరమునందు కలుగునట్టి ఆయానమును, వ్యాయామము చేయక యే 

శరీరమునందు కలుగు బడలికయగు పొత్తి కడుపునందు శూలను పోగొట్టును. 

రుచిని పుట్టించి అగ్ని దిపనమును చేయును. నిరూహ వస్తి యందు దళ శ్ర 

మైనది. హృదయమునకు మేలు చేయును. లఘువుగా నుండును, చాత కఫ 

ములను పోగొట్టును. 

కోళిలోఖ : _ ఆస్టాపనం అనగా వస్తినే [దవముతో (ద్రవ్యమును గుదము. 

నందు [వవెశింపజేయుట అని అర్ధము. 

మూ॥ పభిరేవ గు ణెర్యు కా సౌవీరక తుఫోద శే ॥ 

[కిమి వృ(దోగ గుల్మార్శః పాండురోగ నిబర్యణా | 

తే కమాద్వెతు మెరి డ్యాత్సతు వై శ్నయవె శత 

(వతివదార్జము : సౌవిరకతుఘోద కే=సౌవీరక తుశై దకములు; వభిశవ 
గుణైః యు శ్రే=ఏటి గుణములతోనె వడియున్నవి; [కిమి= కమి రోగమును; 

హృా(దోగ హహ [దోగమును; గుల్మ = గుల్మమును; అర్శః = అర్భను ఎను; 

పాండురోగం=పాండు రోగమును; నిబర్హ ణే =పోగెట్టుటయందు (శేప్టము; 

'తెడాలవి; [కమాత్ =వరునగ; గతుమె యవై వె కృతే = = పొట్టుతీయని యవల 

చేత చేయబడినది సౌపీరకము; సతుమెః యవైః కృశా= =పొట్టుతో కూడి 

యవలచే చేయబడినది తుఫోదకముగా, విద్యాక్ = -శెలునుకొనవలెను. 

తాల ఎర్యము : పొట్టుతో గూడ పచ్చి యవలను ధంచి నీరుబోసి నంధా 
నము చేసిన డానికి తుఫోడకమనియును, పట్టు లేక పండిన యవలకు నీటితో 

సంభానము చేసిన దానికి సౌవీరథమనియును జే గు. సెనుదావారించిన శెండును 

చె ధాన్యామాదుల గుణములను గలిగి మిహ ప్రోగాదులను శమింపచేయును, 
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కలిలోల: సౌవిరకం యన్నిన్తుమెర్యవైః .[కియళే, తుపోదకం' 
యత్సతు'హాః కియసే అని కలదు. 

మూ॥ మూ[తం గోజీవి మహిమీ గ జూళ్వోవ) ఖరోద్భవమ్ | 

పిత్తళం రూతు తీక్షోపష్టం లవణాను రసం కటు ॥ 

[కిమి శోఫోదరానావా కూల పాండు కఫానిఘున్ 1 

గుల్మా రుచి విష శిత ర్వు ఫా ర్మాంసి జయేట్లకు I 

విరే కాస్థాపనాలేపన్వేదాది షుచవూజితమ్ | 

దీవనం పాచనం భేదితేష గోమూ.[తమ్ ఉత్తమమ్! 

(వతివడార్జము : గే = అవు, అజా ౫ ఆడుమేక, అవి = మేక 

ముహిపీవగే చ, గ్ హవనుగు, అశ్వ వాగు రము, ఉష్ట = ఒంక, ఖరోద్భవం= 

గాడిదయందుతున్న మైన, మూ[తం=మూ. తము, పిత్తళంవపి త్తమును వృద్ది 

చేయును, రూక్షడారూతగుణము, తీక తీవగుణము గలది, ఉప్పం ఉన్ల వీర్యం 

లవణానుసారం, కటుడాలవణమును రనముగాగల కటురసము గలది, కమి 

[కిములను, శోఫ=ానంజును, ఉదర=ాజఉదరఠరరోగమును, కఫడాకఫమును, అని 

లాన్ =వాతవికారములను, గుల్మవాగుల్బమును, అరుచి =అరుచిని, విష = విమ 

మును, శిత = బల్లిని, కంష్ట = కుష్పమును, అర్భాంసి = అర్భన్సు లను, 

జయేత్ =జయించును; లఘు=ాలఘముగుణము కలది; విరేక = విశేకమునందు; 

ఆస్థాపన= ఆస్థాపనమునందు; ఆ లేప = లేవములయందు; _ 'స్వేదాదిషు = స్వేచాది 
కరగ్తెలయందు; పూజితం = [శేష్టమెనది, దిపనం=అగ్నిదిపనమును చేయును; 

పాచనం = ఆమమునుపచింప జేయును; శేది=మలాదులను ేదించును; చేమ 

ఆ మూ తములలో; గోమూ[తంచగోమూ (తం; ఉ త్తమంహడఉ త్తమమెనది. 

తౌత్బ్రర్భూము : గోవు ఆడమేక, మేక, గేదె... వనుగు, గుట్హము, 

ఒంచు, గాడిద మొదలగు జంతువులయొక్క మూూతము పిత్తమును వృద్ది 

చేయును. రూక తీక్షగుణములు కలిగియుండును. ఉప్ప వీర్యము గలది. కొంచము 

లవణ రసముతోకూడిన కటురసముగలది. | క్రిమిళోఫాదులను జయించును. లఘు 

గుణముకలది. విరేక ఆస్టాపన వస్తువులయందు లేపనాదులకు స్వేదాది కరతల 

యందు (శేన్షమెనది. అగ్నిదీవనమును చేయును. ఆమమునుపచించును, మలాదు 

లను భేదించును. మూ|తములన్ని ంటిలో గోమూ[తము |శోవ్షమెనది. 

కోలిలోఖి: కటురసము, కొంచము లవణ రసముగలది, మూతము 

లన్నింటికంకు నోమూతము గైేష్టము. 

మూ! శ్వాసకాసవాగం చ్భాగం పూర గాల్ క ర్లశూలజిత్ ॥ 

దద్యాత్ శూ రేకిలాసే చ గజ వాజి నముద్భవమ్! 

వాన్ఫ్యున్మాద మపస్మారం క్రిమీన్ మేవాంఛ రాసభ్మ్॥ 
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(వతివదార్థము :  భాగంచముకపోతు మూ తము; శాషసకాసవారం = 

శ్వాసకా సలను హరింప జేయును; పూరణాత్ = చెవిని నింపినయెడల; కర్ణ 

శూలజిత్ =చెవినొప్పులను పోగొట్టును; గజవాజిసముద్భవమ్ = గజ=పనుగు; 

వాజినముద్భవమ్ == గు రములనుండి పుట్టిన మూ[తము; చతయేూూతయరోగము 

నందును; చవావురియు; కిలా సేవకిలానమునందును, దద్యాత్ ఉపయోగించ 

వచ్చును; రానభం == గాడిదమూ, తం; ఉన్మాదం == ఉనాగ్రిదరొగమును; అప 

సాగరం =అపస్మార రోగమును; [కిమీన్ =| క్రిములను; చడామరియు; మేవాం=ా 

(పమేహమును; హాంతిడానకింపజేయును. 

తౌత్సర్భంము ఏ మకపోతు మూ|తము శాషసకాసలను హరింప జేయును, 

కర్ణ శూలలయందు ఈ  మూతమును చెవిలో పోసినయుడల కర్ణ శూ లలను 

పహారింపజేయును. వనుగు, గు రము కిని మూ) తములను తయ, కిలానమునందు 

ఉపయోగింపతగును. గాడిదమూ తము ఉన్మాదము, అపస్మారము, [కిమీ 

రోగము, మేవాము వీనిని పోగొట్టును. 

లలిరోలి : ఏనుగు, గుర్రము, మూ(త్రములు బొల్లి కుష్టమునందుపయో 

గించుటకు ఇవ్వవచ్చును. గాడదమూ తము కాచినది ఉసన్యాదాదులను 

పోగొట్టును. 

మూ కపాయతి క మే తేషాం పిధ్యాశ్వాస హరం శక్చత్ | 

మార్గయోజః కయవారం వైష్కరం వాతరోగనుత్ ॥ 

(పనహానామపస్మార మున్యాదంచ నియచ్యతి! 

మవోనృ గ పముద్భూశతం కృష్ణ హృజ్జల చారిణాం॥ 

నే|౫ రోగవారం పిత్తం _పవృద్దంచ నియచ్నతి। 

పిత్తం తి కం కృమిహరం రోళనం కఫవాత జిత్ ॥ 

తికాపాప్మావారా మూ[తం మానుషంతు విషూపహం। 

ఇతి తోయ వర్గః 

(వతివదార్గయు : యేతేషపాం = ఈ జంతువులయొక్కు; శక్ళతి = పురీ 

వము; క్రషాయతి క్షం = వగరుగా చేదుగానుండును; హిధ్యాళ్వాసహారం = 

ఎక్కిళ్ళను, ఉబ్బసమును పోగొట్టును; వ మ్యరం=ాలేడి మొదలగు జంతువుల 

యొక్క పురీషము; ఓజక్షయవారం= ఓజస్సును వృద్ది చేయును; వాతరోగనుత్ = 

వాతరోగములను పోగొట్టును; [పనహోనాం = (పనహవర్ష మందలి మృగములు, 

పకులయొక్క- పురీషము; అపస్మారం = అపసాగ్తర రోగమును; చడామరియు; 

ఉనాగ్టిదం = ఉనాగిద రోగమును; నియచ్యతి=పోగొట్టును; మహాసృగడామహాో 

మృగ వర్గమందలి | పాణులరయొక్క_; సముధ్భూతం = పురీవం; కృష్టహృత్ = 

కుష్టు రోగమును పోగొట్టును; జల చారిణాం=జలమునందు సంచరించు [ప్రాణుల 

యొక్క పురీషము; నేతరోగ హరం సత్ర రోగములను పోగొట్టును; చకా 
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మరియు; [పవ్యద్దం పిత్తం=మిక్కిలి |పకోపించిన. పిత్తమును; నియచ్యతి = 

శాంతి పరచును; రోచనడానాథి [పదేశమునుండి పుట్టిన గోరోచనము; తిక్తం= 

తిక రనముగల వప; విషహారం = విషమును పోగొట్టును; పి త్తం =పి_శృమును; 

కఫ వాత జిత్ :2=2కఫ వాతములను జయించును; తి క్షడాతిక్ష రసము గలది; 

పావ్యవారా=ాణావపు పనులు చేయుటయందలి (ప్రవృత్తిని మరల్చును; మాను 

షంతు మూ] తం = నరమూ|త్రమయిశే; విపాపహం=విషమును పోగొట్టును, 

తాత్ఫర్యంయు : ఆవు, ఆడ మేక, మేక మొదలగు జంతువుల యొక్క 

పురీషము వగరుగా చేదుగానుండి ఎక్కిళ్ళను ఉబ్బస రోగమును పోగొట్టును. 

విష్కరవర్షము ందలి కోడి, నెమలి, కముజు, మొదలగు పక్షుల యొక్క పురీ 
షము ఓజస్సున. వృద్ది చేయును. వాత రోగములను నశింపజేయును. జలాత్క 

రించి జంతువులను తిను జంతువుల యొక్క పురీవము నేత్ర రోగమును 

పోగొట్టును. మరియు మిక్కిలి (పకోపించిన పిత్తమును శమింప జియును. 
గోరోచనము తిక రసము గలది.విష హారము, కఫ వాతములను జయించును, 

నర మూ(తము విషమును పోగొట్టును. 

మూ॥ తోయతీరేకు _తెలానిం వః మద్యన్యచ 'కమాత్ 

ఇల్ (దవైక దేళో ౬. యం యథా సూల ముదావాతః | 

(పోకివదొర్గయ: తోయతీశేకు శై లానిండాజల, తీర, తై లముల 
యొక్క వృర్థెః =వర్ల ముల చెత; చడామరియు; మద్యన్య = మద్యము యొక్క; 

[కమాత్ = వరసగా; యథాస్తూలం =ఎక్కువ కాకుండా; ఇతి == అని,[దవై క 

చేశో౭=యం = ఇది [దవములలో వక చేశముగా; ఉదాహృూతః చెప్పబడినది. 

తాత్భీర ము: ఈ |వకరణమునందు తోయాది వర్ష ములచేత మిక్కిలి 

(వధానములై న వాటిని అతి (కమింపక | దవములతో వక దేశము ఉదాహారింవ 

బడినది. 
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ఏడవ అధాకయము 

“దవస్య పానాన్న సంస్కా రాద్యువ యో గ్యత్వా దన్నముచ్య తే 

మూ॥ అధాత అన్న స్వరూవ విజ్ఞానీయం నామా ధ్యాయం వ్యాఖా్ట్టిస్యామః | 

ఇతిహస్నాఒహు రాశ్రయాదయో మహర్షయః ॥ = 
రక్షో మహన్ సకల మష్తూర్శకః శకునావ్యాతః | 

ఇా రాముఖో దీర్గ శూక్ లో[ధ శూకః నుగన్గిక 8 n 

పుండః పాండుః పుండరీక: [పమోదో గారశారివనెె | 

కాంచనో మహిమః ళశూకో దూపషకః కుసుమాండకః ॥ 

లాంగలా లోవా వాలాఖ్యాః కర్ట్ణమాః వీతథఖీరు-కాః | 

పత గా _న్లపనీయాళ్చ యే చా'న్యేశాలయః శుభాః ॥ 

స్వాదు పాక రసాః స్నిగ్దా వృమ్యా బధాల్చ వర్శ్చ్పసః | 

కషాయాను రసాః ప థ్యా లఘవో మూ[తలా హిమాః ॥ 

(వతివదార్థము : అథహచ2అనంతరము (|దవ (దవ్య విజ్ఞానియా ధ్యాయ 

నిరూపణానంతర ము, అతఃమహాఇందువలన (దవ (దవ్య పానము (వబాయళ$ 

అన్నము తోడిదగుట వలన); అన్న న్వరూప విజ్ఞానీయం == అన్న స్వరూప 
విజ్ఞానీయము (అన్న స్వరూప విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన); నామ(అగు) 

“సేకుగల; అధ్యాయం = అధ్యాయమును; వ్యాఖ్యాస్యామః -- ఏవరింవగలము; 

ఇతి = ఈ విధముగ; పహా7ైకచా; ఆ(కేయాదయ = ఆ|కెయుడు మొదలుగా 

గల; మవార్ష యః =మహార్తులు; అహు; సృ పలికిరి. 

ర క్షః=ఎల్లని రాజనములు, మహాన్ =లావుగ నుండు పెద్ద వరి ధాన్యము; 
సకలమః = ఎల్ల బుడమ వడ్లు; తూర్హ కః = రాజనాల ధాన్యము (కాళ్ళిర దేశ 

మున (ప్రసిద్ధము); శకునా వాతః = (ఇది ఉత్తర కురు దేశమునుండి హాంసలచే 
తెబడినది); శారా ముఖః = శా రాముఖము; దర్భ శూకః = పొడవుగా నుండు 

ముండ్లు కల నెమలి వరి ధాన్యము; లో ధ శూకః =లో|[ధ శూకము; 

సుగన్టికః =కరి వడ్డు (బాసుమతి); పుం (డః పుం డ శాలి; పాండువహపాండు 

శాలి; పుండరీకః పుండరీక శాలి; (ప మోదః= పమోదము; గారడావరి ధాన్య 

విఢెషము; శారివా=ైశారిబమ్యు కాంచనః=ాబంగారు తీగలు, మహిషః=మహివ 

శాలి; శూకఃడాశళూక్ష ధాన్యము; దూషక?। = ధూసకణాలి; కుసుమూండక; కా 
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కునుమాండక శాలి; కర్ణమాః ౫కర్షమమను ీరుగల శాలి; శీత ధభీరుకా౭ఃడాకీత 

ఖీరుక నును పేరుగల శాలులు; వత౦గాఃకాపతంగశాలులు; తవనీయా:ః =తపనీియ 

శాలు; యే అస్య మరియు ఇతరములై న; శాలయః =ాశాలి ధాన్యములు; 

శుభాః ==అత్ఫ్యు త్రమమై నవిగా; భవంతి =:ఆగుచున్న వి; ఏశతేసర్వేశాలయః=ఈ 

వరి భాన్యములన్నియు; స్వాదు పాక రసాః=రసవిపాకములచే మధురములు; 

సి గ్టై3 స్ని గ్గ గుణములు గలవి; వృష్య్యాః =సంభో గ శక్తిని వృద్ది పరుచునవి; 

బద్దాల్స వర, సః$=మలమును స్వల్పముగ బంధించును; కషాయాను రసాఃా 

క మాంసమును అనురసముగా గలి యుండును; పథ్యాః = పథ్యకరములు; లఘవః 

-ాలఘగుణము గలవి; మూ[తలా; = మూ తమును వృద్ది పకుచును;పామాః = 

*తవీర్యములై నవి, 

కాత్సర్భ్యయు : _ ఎజ్జని రాజనములు, లావుగ నుండు పెద్ద వరి ధాన్యము = 

ఎల్లి బుడమ వద్దు, శకునా హృతము, తూర్ణకము, సారా ముఖము, ది 

శూకవు, లో ధ శూకము, సుగంధకళాలి,పు డశాలిపాండుశాలి, పుండరీకళాలి, 

(వ మోచ, గార, శారివ, కాంచన, మహిష, ళూకళాలి, దూపక శాల, కును 

మాండకశాలి, లాంగల శాల్హి లోపావాలమను పేరు గల శాలి కర్ల్షమమను 

“శవ గల శాలి, శీత ఖీముకమను పేరుగల శాలి వతంగ, తపనీయమను పేర్లుగల 

శాలులు, ఇవి గాక ఇతరములై న వరి ధాన్య విశేషములు, అసంఖ్యాక్రములు 

గలవు అవన్నియు అమ్యు త్తమములై యున్నవి. ఈ ళూక ధ*న్యములనిష్నయు 

రనవిపాకములయందు మథురములై యుండును. స్నిగ్గ గుణము గల్లి సంభోగ 

శ క్రిని ఇనుమడింప జేయును. మలమును న్వల్పముగ బంధించును. మూ తమును. 

వృద్ది పరచును. శిత వీర్యము గలవిగ నుండును. 

క్రోకిలోఖ : మూక ధాన్యములకు అధిక (పాధాన్యత కలదు గాన ముందుగా 

జప్పజడినవి. ర క్తశాలి మొదలుకొని తవనీయ శాలుల వరకు మరియు ఇతర 

శాలి ధాన్యములకు దేశమును, కాలమును, వాటియందున్న మధథురాది రసాదు 

లను బట్టి రక్తాది వర్ణములు గల్గును, ఈ శాలి ధాన్యములన్నియు మధురరసము, 

మధుర విపాకమును గలిగియుండును. ఈ శాలి ధాన్యముల నామములు ఆయా 

జేశళముబకు బట్టి వ్యనహారమునందున్న వి. అయా (పదేశములయం దినామములు 

(పసిద్దములు. ఈ ధాన్యములు స్వల్పముగా మలబద్దకమును చేయును. ఈ 

శాలులు న్యభావముగ నే శరీరమునకు హితమును గలిగించును, 

బి.వ్మాం. ; ఈ అధ్యాయమునకు సంబంధించిన విషయములు చరక 

సూ|త్రస్థానమునందలి 27 వ అభ్య్యాయమున,  నుశ్రుత సూ,తస్థానమునందలి 

46 వ అధ్యాయమున, అష్టాంగ వాదయ సూ(త్రస్థానములో 6 వ అధార్థియ 

మున వివరణ కలదు. - 

మానవులవేత భుజింపబడు దానిని అన్నమని ఇెవ్వుదురు, ఇది “రెండు 
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విధములు : 1. స్థావరము- ఎట్లనగా బీయ్యము, గోధుమలు మొవలగునవి. 
2. జంగమము- ఎట్ల నగా మాంసములు మొదలగునవి. స్థావర ధాన్యములు చూడ 

రెండు విధముము. 1. శూక ధాన్య ములు- ముండ్లు కలిగిన ధాన్యముల వర్షము. 

వ, శమీ ధాన్యములు- "పెసలు మున్నగు కాయధాన్యములు, మొత్తము ఈ వాక 

థాన్యాదులను వర్గ రూపములుగ నంగహముగ పరిగణించిరి, ఇపి వం డండు వర్ష 

నులు. ఈ సం|డేండు వర్గ్షములలో శూక ధాన్యములు _శెష్టన ములుగా జెప్పబ వనపీ' 

యూ శూ "ఉమ వర నత రక క్ర _సృృష్టా [(తిదోవనుత్ | 

మవేం సచ్చా ను కలకు సంచాప్యను శతక పరి. 

(వతివవార్థమా ; తత == ళూక ధాన్యములలో; ర క్షఃడాఎట్లిని రావనే 

ములు; వరః ౫ శవ్చము; తృష్వా = దప్పిని బోగొట్టును; (తిదోపనుక్ =; మూడు 

దోషములను నః గెంప"వేయయున; తతః=ావాటిలో; రశాదూనః జర కృశాకక క్షంశు 

తక్కువ గుణము గలది; మహాన్ =మహోశాలి; తతో౭_పి = దానికంశును, కలమః 

=ాకలమ ధాన్యము; తంచాస్యను=ావీటిని అనుసరించి; పరేడాతమువాత చెప్పిన 

ధాన్యములు (గుణహానములుగ నుండును), 

తొత్న్రర్యము : శరాక ధాన్యములలో ఎల్హని రాజనములు సర | శ్వ. 

మెనవి. దప్పిని శమింపజేయును. కఫ పిత్త వాత దోషముల నదుపులోనుంచును, 
(కమ్మ పొ_ప్తముగ చెప్పబడిన శూక ధాన్యములలో రక్తశాలికన్న మహేశాలి, 

మహేశాలికన్న కలమ శాలి గుణహీనముగ నుండునని ఇలియవలయురు. 

లోలిలొఖ : శూక ధాన్యములలో ఎబ్టని రాజనములు నర్వ శేష్ట్రమెనవి. 
తక్కిన వివరములు తాత్సర్యాంశములు- 

మూ॥ యవకా వోయనాః పాంను వావు నైషధ కాదయః 

స్వాదూస్ట గురవః స్నిగ్ధాః పా కేఒమ్హాః శ్రేవ్మ పిత్తలాః 

నృష్ట మూత వురీషాళ్చ పూర్వం పూర్వం చ నిందితాః॥ 

[వలివదార్థ ము: యవకాః=యవకములు; హోీయనాం హహాయన ములు; 

పాంసు=పాంసు; బాబ్యూ వ బామృము; వైపవధకాదయః=నై వధము మొ ॥శాలి 

ధారినములు, సాషదు=మధురముగా; ఉబ్బూ=ాజప్లముగా; గురవః=ైగుదుగుణము 

గలవిగా; స గాః చస్నిగ్ర గుణము కలపిగా నుండును; పాకే=ావిపాకిమ. నందు; 

అమ్లూః పుల్ల గా ఉండును; శ్రమ పిత్తలాఃడాకఫ పిత్తములను కల్లచేయు'పు; 
చడామరియు; సృష్ట మూత పురీషాః=మూ[త పురీషములను వెడలించును; 
పూర్వ పూర్వం నిందితాః పూర్వ వూర్వుమందు ఉండునని ఒకదచానిక౦ం₹ు 

నొకటి సారహీనముగా నుండును. 

తాత్తుర్భము :యవకములు, హాయనకములు, పాంను, బాప్పము, నై నైవ 
ధక కము మొదలగు అనేక విథముశై. న ధాన్యములు, మధురరసమును ఉష్జపి ర్యముః 
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గురు, సిషద్ద గుణములును, విపాకమునందు ఆమ్లత్వమును కల్లి యుండును. కఫ 

పి_శ్తవములను వృద్ది జేయును. మూత పురీషములను వెడలించును. ఈ ధాన్యము 
లన్నియు పూర్ణ పూర్ణ మందుండునవి ఒకదానికంచు నొకటి సారహినముగా 

నుండును. అనగా యావక మనునది శాలి ధాన్యము లన్నింటిలో మిక్కిలి నిండి 

తము. దానిక్రంళు ఇతరములె నవి యథా క్రమముగా స్వల్పముగా నిందిత 

ములు. ఇచట ఆది శబ్దము వలన యవక పత కాది శాలి ఛాన్యములను గూడ 

(గ్రహింప వల యును, 

ళళిలౌఖ : విశేషము లేదు. 

మూ॥ స్నిగ్దోోగాహీ లఘః స్వాదుః (తిదోషఘ్న:ః స్థిరోహిమః। 

షషిక (వీహిమ షో గారశ్చాసిత గెరతః॥ 
(ర (©) - 

తతః [కమాన్ మవో(వీహి కృన్ల[వీహి జతోముఖాః। 

కుక్కుటాండక లావాక పారావతక సూక్రాః; 

వరకోదాలకో జ్వాల నీన శారద దరురాః।! 
క్ి జె a) 

గన్హ తాః కురు విందాళ్ళ గురా రల్వాంతరా సా ః॥ 

(వతివదార్థయము =: |వ్రీహిషుడాసర్వధాన్యములలోను;  వష్టిక్షఃదాషష్టిక 
ధాన్యము; (ష్టం డా| శష్టము; అయంహాఇది; స్నిగ్గః =స్ని గ్రము; [(గాహి=మల 

బంధము చేయును; లఘఃవహలఘ గుణము గలది; స్వాదుః మధుర రవము; 

_తిదొ మఘ్నః వ తిదోవ శామకము; స్థిరః ళరిరమునకు దార్హ్యము నిచ్చును; 
హిమము శీతలముగా నుండును; షస్టికః పవ్చిక ధాన్యము; గారం == గొౌరము; 

అళశిత గౌెరతః చక లఫప్టగౌరము; తతః = తరువాత; |కమాతి =వరునగా; మవో 

(ప్రీహిః =ైమహో వహి; కప్ప [వీపి డక్ఫప్ల వీహి; జతోముఖాః =జతుముఖము; 

కుకు్కు-టా౦ డకః ైకుక్కుటాండకము; లావాకడాలావాక్షము; పారావతక=ైా 

పారావతకము; నూకరాః ౫ సూకరములు; వరక = వరకములు; ఉద్దాలక = 

ఉద్దాలకము; ఉజ్జ్వాల = ఉజ్జ్వాలము; చీన = చీనము; శారద = శారదము; 

దర్గ్శురాః == దుర్దురము; గంధనాఃహగంధనము; కురువిందాశ్ళ కురు విందమను 

“ర గల ధాన్యములు; గురై 8 = గుణముల చేత; అల్ఫాంతరాః =తక్కువై న న 

గుణములు గలవిగా; స్మృతాః చెప్పబడినవి. 

తొత్మ్రరూము : (ఏహి ధాన్యములలో వష్టిక ధాన్యము స్వ్నిగ్గ లఘ 

గుణములు గలది. మల బంధమును చేయును, మథుర రసము గలది. | తిదోవము 
లను శమింపజఉయును. ఆహారమును చాలసేవటికి జీర్ణము జేయును. శీత వీర్య 
మైనది. ఈ వష్టిక ధాన్యము 2 విధములు, 1. గౌరము, 2, అసితగౌరము, ఈ 

శెంటిలో అసిత్ర గారమునకంశు గిరము _శక్ట్యమెనది. మరియు పప్పిక ధాన్యము 

కంలు మహా (ఏహి, కృష్ణ |వీహి, జతుముఖము, కుకు టాండకము, లావా 

వము, పారావతకము, సూకరము, వరకము, ఉద్దాలకము, ఉజ్వాలము, చీనము, 
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శారదము, దుర్లురము, గంధనము, కురువిందము ఈ ధాన్యములు గుణములలో 
హీన గుణములు కల్లి యుండును. వీటికంశు భిన్నమైన అనెక వీహి ధాన్య 

ములు కలవు. ఈధాన్యములు మధుర రసమును, ఆమ్ల విపాకము: కల్లిఉండ ను. 

గురుగుణము కల్లి పి త్తమును వృద్ది చేయును. ఈ ధాన్యములలో అధిక భాగము 

మూత రూపముగా, పురీషరూపముగా వరిణామము వెందుచుండును. ఈ ధాన్య 

ములలో ఆగ్నేయ భాగము అధికముగా కన్పట్టుచుండును. వీపీ ధాన్య 
మనగా వర్ష ర్తువులో విత్తనము వేయబడి, శరదృతువులో పంట :-3తికి వచ్చును. 
ఇవి 60 దినములలో తయారగునవి కాన ఈ ధాన్యమును వష్టిక ధాన్యమని 
పిల్చుచున్నారు. యవధాన్యమున కంచు షస్టిక ధాన్యము చాల (శేష్షమెనదని 

© అ షా 

వైద్య శాస్త్రములో చెప్పబడినది. 

కోలిలౌఖు : షష్టికమను “పేరుగల (ఏహి ధాన్యము స్నీగ్గ త్యాగ గుణములతో 

కూడుకొని యుండును. శరీరమునందు ఫీ ఘముగా వ్యాపించదు. ఈ షష్టిక 

ధాన్యము నమస్త (ఏహి ధాన్యములలో (శేస్ట్రమెనది. ఇది 2 విధములు, గొరము 

క్ఫన్వ గౌరము. కృువ్లగ”రమునకం శు గౌరము [ ఇష్టమైనది. షషిక్ష ధాన్యము 
లం లం ర) ౨ 

కంచు గుణములచేత మహో[వీహి మొ॥ ధాన్యములు [క్రమముగా హీనగుణము 

కలవి. 

మూ॥ స్వాదురన్లు విపొాక౬న్యో [వీహిః పిత్తకరో గురుః॥ 

(వతివదొర్హము : అన్యఃడాషష్టిక యవక _ ధాన్యాదులకు కు వేరె న; 

(వీహిః == వీహిధాన్యము; స్వాదుః = మధుర రసము; ఆమవిపాకః =అమ్ల 

విపాకము గల్లియుండును; పి త్తకరః పి త్రమును చేయును; గురుః చగురుగుణము 

కొలది, 

తొత్ఫ్ర్మోంయు ఏ మై "జెప్పిన పి కాది థాన్యముల కంల నితర 

ధాన్యములు మథురముగా, ఆమ్హపాకము కలవిగా నుండును. పి_త్తమును చేయును. 

గురుత్వముగలవి. 

మూ॥ _బవుమూతత పురీషోమ్మ _తిదోష సేవ పాటలః। 

వతినదారము : పాటలః = పాటరి పుషము వలె నుండు ధానగ[క్షము { గ్ ఎ 9 
విశేషముగా. |త్రిదోషములను (పకోపింప చేయును. మూ[శ పురిషములను 

విశేషముగా వినర్జింప చేయును. అత్యువ్షకర మైనది. కావుననే ఈ తం|త్రకారుడు 

పాటల ధాన్యమును నిషధించెను,. 

భంలవి : పాటలమను పేరుగల (వహి ధాన్యము తిదోషములను 

వృద్దిపరచును, - - 
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మూ కంగు కో[దవ జూర్తాహ్వూ గది వరణ పాదిళాః! 

శ్యాముక తశోయశాామక హా న్తిశ్యామక శిల్సి-కాః॥ 

శిశిరోద్లాలః నీవార వరూక వరకోత్క-టాః। 

మధూలి కాంత నిర్గుండి వేణుపర్టీ [(పశాంతికాః డ్రి 

గ వేధు కాండ లౌహిత్య తోయపక్షి ముకుంద రాః। 

కఫపిత్త హరా రూజాః కషాయ మధురా హిమాః॥ 

వాతలా ఒద్ద విణూ్యై తా లఘవో లఖనాక్మ కాః। 

[బలెదిదౌర్భయు ; కంగుడాకొ[రలు; కో | దవావరిగలు; జూార్లాహ్వా=ా 

జొన్నలు; గర్భూటి=గర్ఫూటి; చూర్ణ పాదికాః = చూర్షపాదిక; గది=గది 

ధాన్యము; వవరణాావరణ ధాన్యము; పాదికాః = పాదిక ధాన్యములు; శారామక = 

చామలు; తోయళశ్యామాక = నీటిలో బుట్టు చామలు; వా స్తిశ్యామక వా పెద్ద 

చామలు; శిల్చీ కాః = శిలిబకములు; వినర = శిశిర బుతువు నందలి ధాన్యము; 

ఉద్దాలడాజద్దాలములు; నీవార = నివ్వరి ధాన్యము; వరూక వరక ావరూక 

వరకములు; ఉత్కటాః = ఉత్కటములు; మధూలీవమధూలికము; నిర్గుండి=ా 

వావిలి; వేణుపర్సీ — వేణుపర్తి; .పశా చన్లికాడా[వశా నీక; గజేధుక= అడవి 

గోధుమలు; అండళి హత్య వ అండ లె హాత్యము; తోయపర్టీ = తోయపర్తి ; 

ముకుందరాః ౫ కుందుుమ్మమను గంధ (దవ్యము మొదలగునవి. కఫపిత్త 

పారాః౫కఫపి త్తములను హరింప చేయునవి; రూజాః = రూక్ష గుణము కలపి; 

కమాయమభురాా=క మాయ మధుర రసములు గలవి; హి మాః=శీతపీర్య మై నవి, 

వాతలాః ౫ వాతకారకములు; బద్ద విణ్మూ|తాః=మల మూ(తములను బంధింప 

చెయును; లఘవః=ైలఘగుణను కలవి; లేఖనాతగ్రకాః ౫ లేఖనమును చేయున వి, 

తొాత్న్రర్యుమయు : క్ "ఆలు, వరిగలు, నివ్వరి వడ్లు, చామలు, అడపి 

గోధుమలు మొదలగు సెఛాన్యములు తృణ ధాన్యములనబడును. ఇవి శీతలముగ, 

లఘవుగ నుండును, వాతమునుూ _పకోపింప చేయును. అతి తీ క్షతవలన రసాది 

ధాతువులను ఖీదించును. కఫపి తములను హరింప చేయును వగరుగ మధురముగ 

నుండును. (లేఖన మనగా విలిఖ్యత్యతి తై జ్ల్యాద్యద్దాతూన్ తల్లైఖనం మతమ్) 

కోలిలోఖు : క్రొట్లులు మొదలగు తృణ ధాన్యములు కఫ పిత్తములను 

హరింప జేయును. (వహ్ ధాన్యములలో ళూక ధాన్యములు. విశిష్ట మెనవి. 

మూ॥ భగ్న సంధాన కృత్తీత (పియంగుర్భ్భుంవాణి గురుః। 

. కోరదూవః పరం |[(గాహీ స్పర్శే కీతో విషూపహః॥ 

ఉద్దాలకస్తు వీర్యోష్తా నీవార 8 శ్రేష్మవర్దనిః 
ఫీత వీర్యో విశపణ స్నగ్గా వృబ్యూ మధూలికా॥ 

(వతివదార్థము : తత = త్భణ థాన్యములలో; (పియంగుః డాకొల్లలు; 



వీడవ అధ్యాయము ల$ 

భగ్న సంధానకృ్ళత్ = విరిగిపోయిన అంగముల నొకటిగా చేయును,బృంహణీ= 

శరీరమునకు పుష్టి నిచ్చును; గురుః గుకుత్వమును చేయును, కరదూషః=ఆళ్ళు, 

శీఆరకలు), పరం[గాహా = నిక్కు టముగ మలమును బంధించును; స్పర్శశితః = 

ఫీశలమయిన స్పర్శము గలది; విషాపహః జావిషమును హరింప చేయుసు; 

ఉద్రాలకన్తు= =ఉర్లాలకమయి శే; వీరోప్ప = = ఉష్పమై న వీర్యము గలది; నీవారః= 

నివ్వరి వడ్లు; శేవ్యవర్షనః = శెషడ్రెమును నృద్దిచేయును; మధూలికా=ామధూలిక ; 
విశ పణ =మీక్కిలి; కీతవీర్య శీత వీర్యము; సిగ్గా = సి గ్గ గుణము గలదె; 

వృష్యూహవాబీకరము. 

తాత్న్రర్భ్యము : తృణ ఛా న్యములలో కొల్లలు విరిగిపోయిన అంగముల 

నొక్షటిగ జేస్చును, శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును, గురుత్వమును చేయును. ఆళ్ళు 
మిక్కు టముగ మలమును బంధించును, శతలమెైన స్పర్శము గలవి విషవారము, 

ఉద్రాలకము ఉప్టమైన వీర్యము గలది. నివ్వరి వ వడ్లు -శెష్మమును. వృద్దిచేయును, 
మధూలిక ములు ' "విశేషముగ కీత్రవీర్యమై నవి. స్నిగ్టగుణముక లది, వాజీకరణమును 

₹2యును. 

కోలిలొథఖు : తొత్సర్య్యాంశ మె గలదు. 

మూ॥ రూక్షః శీతో గురుః స్వాడుః సరో విడ్వాత కృ చ్యవః£। 

. వృష్యః స్థైళ్యకరో మూత మేదః పిత్తకఫాన్ జయేత॥ 

ఫీస్ శా కాసోరు స్తంభ కంఠ త్వగామయాన్ । 

గుణెక్నూ్యూనత రా శ్రేయా యవాదన్య య వావ్యాయా ః॥ 

కస్ట సరా వేణు యశాూః కపోయోా వాతపీత్తలా;। 

ఈ 

(ఎలివ దారయు ; యవః=యవధాన్యము ; రూతఃాారూవతము; నీతఃై 

స్టతలము; గురుః = గురువు; సో్వోదుః మధురము; నరః = శరీరమునందు 

శ్రీ(థుముగ వ్యాపించును; విడ్వాతక్ళత మలమును వాతమును వృద్ది జేయు" ; 
వల్రిసేస్రి=కు కవ ల్రద్దినీ “జేయును; శైర్యక రః = చార్జ్యమును గలుగ జఇయును; 

మూ మేదః పి  త్తకఫాన్ = మూత రోగము, మేదస్సు, బ_త్రక ఫముబు; 

పీన నశ్వానకాసో రు స్తంభ కంఠతగ్రగామయాన్ = పనసము శ్వాస కానములు 

ఊరు స్తంభము, గళ రోగము, చర్మరోగము. వీనిని; జయేత్ -జయించును. 
యవాత =యవథాన్యమున కంకు; అన్యయవాహ్వంాః ౫ = ఇతరములైన 

యవధాన్య ములు; గుణా ౩౫ =గుణములచేత; నం ్రనత రాకా స్వల్పమైన | గుణములు 

గలవిగా; వేయా: = తెలుసుకొనవలయుకు. "వపేణుయవా:ః = వెదుకు ధాన్యము. ము, 

ఉఫ్టూః =జఉస్టగు ణముగలవి; సరాః = శీ ఘుముగ శరీరమందంతట. వ్యాపించును, 

కషాయాః కషాయ రసముగలవి; వాతపి త్తృలాః హవాతపి _తృములను చేయును 

Ne 

తాత్తృర్టూము యవ ఛాన్యము రూకుగుణను, శీతలము, గురువుగా 

[ల్ 



బీడి. అష్టాంగ సంగపా వ్యాఖ్యానము. 

నుండి, మథుర . రనము గలది. శరిరమునందు శ్రీ ఘముగా వ్యాపించును, మల 
వాతములను. వృద్ది జేయును. శు|క్రమును. వృద్ది పరచును. శరీరమునకు. 

దార్భక్థమును గల్లించును. మూ|తరోగమును మేదోరోగము, పిత్తకఫములు, 
పినసాది రోగములను జయించును. 

యవ ధాన్యమున కంచు ఇతరములైన యవ ధాన్యములు న్వల్సమెన 

గుణములను గలిగి ముండును... 

 వెదుకు ధాన్యము రూతగుణమును ఉప్పగుణమును కలిగి యుండును. 

కోలిలోఖు : యవలు రూక్షతాషది గుణములు గలిగి యుండును. అసు 

యవ అను సెరుగల యవలు గుణములలో స్వల్ప గుణములు గలిగి యుండును. 

ఆ అనుయవలు గూడ లోకమునందు యవాక్ళతి గలిగి _పసిద్దములై యున్నవి. 

వెదురు వృక్షములు గల [పాంతములందలి యవలు ఉప్లవఏర్యము గలవిగా 

నుండును. శరీరమంతట లి(నఘముగ వ్యాపించును. కమూయ రనముగలపి. వాత 

పి త్రములను చేయును, / . 

మూ! వృష్యః శీతోగురుః స్నీద్దో బీవనో వాత పిత్తవో। 

సస్థానకారి మధురో గోదూమః ఫ్రై రట్రక్యశనర 

పధ్యానంది ముఖీ శీతా కషాయా మధురా లఘః॥ 

11ఇతి శూక ధాన్య వర్గ ః॥ 

(పఠీవదార్థము :  గొధూమః గోధుమలు; వృష్యుః = శుకమును 
వృద్ది చేయును; గతః డాశీతలముగ నుండును; గురుఃచగుకుత్వమును చేయును; 
సిషగ్గః=జిగటగ నుండున:; జీవనః బలమును కలుగజేయును; వాతపి త్తహోవ 

వాతపి_త్తములను హరింపచెయును; సంధానకారీ = విరిగిన యంగనుల నొక్రటిగ 
జర్చును; మభథురః =మథురముగ నుండును; నైర్యక్ళత్ =ళరర చార్థ్యమును 

కలుగ జేయును; సరః = శరీరములో * ప ఘముగ వ్యాపించును; నందిముఖీ = 

నందీముఖీ యను ధాన్యము (నిడుపుగ సన్నముగ నుండు గోధుమలు);ప థ్యా = 
శరీరమునకు హితకరమెనది; కీతా=శీత వీర్యము గలది; కషాయ మథురాచ 
వగరుగ మధురముగ నుండును; లఘఃహలఘవుగ నుండును; ఇతిడాఅని; శూక 
ధాన్య వర్షః =శూక ధాన్య వర్షము, 

తాత్స్రర్యూమయు : గోధుమలు కు కమును వృద్ది జేయును. శీతలముగ 
నుండును. గురుత్వమును చేయును. జిగటగ నుండును. బలమును చేకూర్చును. 
వాతపి_త్తములను హరింప ఉజయును. విరిగిన యంగముల 'నొకటిగ జేర్చును. 
మథురముగ నుండును. శరీర దార్హ్యమును కలుగజేయును. శరీరములో శీఘ 
ముగ వ్యాపించును. నందిముఖీ యను ధాన్యము (గోధుమలు) శరీరమునకు 
హితకరమైనది, వగరుగ మథురముగ లఘవుగ నుండును. శీత వీర్యము గలది, 

న. 



నీవ అధ్యాయము ను గ్త్? 

ళోలిలేఖ గోధుమలు వృమ్యత్వాదులను గలిగించును. సౌమ్య 'భాతువు 
లను వృద్ది పరచును. విరిగిన తొడలు మొదలగు అంగముల నెకటీగ. 'జేర్చును.. 

“ నందిముఖ్ యను వేరు గల గోధుమలు శరీరమునకు హితకరములు. ' కపాయ 

మధు రనముబు గలవి. లఘవుగ నుండును. అని  . వర్షము ముగింప 

బడినది, 

మూ॥ శింబిజా ముగ్గ గ మంగల్య వన ముద్గకకుష్టకాః . . 

మనూర కఫలాఢక్య శృణ కాళ్ళ పృధగ్వి ధాః॥ 

కమోయ స్వాదు అఘవో విబంధా ధ్యాన కారిణః 

రూక్ష బగ్గ మతిః శీత విపాకే కటు కాహితాః॥ 

పిశ్తాష్భృక్క. స మేదస్సు నూపాలేపొది యోజనాత్ = 25. 

(వీతివదార్భ్యు ;  ముద్గడావెనలు; మంగల్య = చికశెనగభేదము, 
వనముద్ల -అడపి నలు; కకుస్ట శా 8=కకుష్పకము మొదలగునవి; మనూర = 

మనూరకము (ఎరకందులు); “కఫలా=ా బోబ్బర్లు; ఆధఢకీ వ కందులు ; చణకాః=ా 

శనగలు; చ= మరియు; పృధగ్విధాః == అనేక విధములె న; రింవిజాః -ింవీ 

ధాన్యములు; క పాయసాషదులభఘవః=కబూయ మధుర రనములు గల్లి లఘవుగ 

నుండును; విబంధ=ామలబంధమును;. ఆధ్యానజాక డుపుబ్బరమును; కారిణః= 

చేయును; రూశతరూక్షముగ; బద్దమలాః =మలమును బంధిం చును. 'విపాకే= 

విపొకము నందు కటుకాఃా -కటరనము గలవి; శితాలీతలము; 'హీితాః ౫ 

వథ్యకరమెనవి, 5 

_ నూపాలేపన యోజనాక్ =పప్పు; లేవనములో ఉపయోగించుట వలన 
పిత్తానృక్కఫ మేదస్సు పీ త్తము, రక్తము, కఫము, మేదన్సు వీటి యందు 
పితకర మెనవి. న. 

తొత్మిర్యియు : ఆఅనలు, అడవి "ఐనలు, కందులు చిరు జనగలు, రాబో 

మాషములు, శెనగలు మొదలగు శింబీ ధాన్యములు (విదళములు గుండ్రముగా 

నుండునవి) కషాయ మధుర రసములు గలిగి యుండును. లఘవుగా యుండి, 

నిబంధమును, ఆధ్యానమును కలిగించును. మలబంధమును చేయును." 

గుణము కలవి, వీతలము, విపాక్షమునందు కటు రసమును చెందును, రు 

కొసుటకును, లేవన (క్రియలో సువయోగీంచుట వలన" పిత్తము, రక్షము, 
కఫము, మేదన్సు వీటిలో మిక్కిలి. హితకర మైనవి. . 

ఈ 'కింబీ వర్గము నందలి ధాన్యములు " పప్పు చేయుటకును, అలేవనము 
చేయుటకును ఉపయోగించు చున్నారు. తః ధాన్యములను' మొట్టమొదట బి 

మట్టి సిటిలో వెసి 'చానియందలి పొట్టు -్హహొదలగునవి = పోవ్చునట్టు క్యక్రథరచి 

తరువాత నీటిలో పోసి పప్పు చేయుదురు, ఈ పవ్పులా ఉప్పు, పనుపు, అల్లము, 
ఆకుకూరలు మొదలగునవి "వసి వంట చేసిన యెడల బాల రుచిగా యుండును. 
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ఆ లేపనము లి వీధములు. 1. |వదేహము 2, |వలేవము లి. ఆలేపము. 

వీటితో ఆలేపనము వాపు (వణము మొదలగు వాటిలో శ్యాస్త్రమునందు వాటిని 

ఉపశమింప చేయుటకొరకు చెప్పిన ఓవధులలో (పతిలోమముగా లేపనము చేయ 

వలెను. ఈ. విషయము చరకమునందు. కూడ చెప్పబడినది. 

“పిత్త శ్లేష్మణి కన్య నె నూ వేప్వాలేపనేషుచ” చరక. నూ॥ అ-27; మూ-ి, 

కోలిలోఖి : 9ింటీ ధాన్యమును గూర్చి చెప్పబడుచున్నది. పెసలు మొద 
లగునవి నానా విధములుగా నున్నవి. కషాయ మధుర రనములు గలిగి లఘవు 

లుగా నుండును. దోషములయొక్క_ విబంధమును, ఆధ్యానమును చేయుచున్నవి. 
శీత వీర్యమును, కటు విపాక్రమును గలిగి యుండును. భోజనాదుల యందు 
ఆ లేపముల యందు పరిషీకాదులలో చేర్చుట వలన రక్తపిత్త శేష మేదో 
వికారములయందును హీితకరముగా నుండును. 

మూ; సూవ్వ్యానా ముత్తమా ముదా లఘీయాం సోజల్పమారుశాః 

హారితా స్తేమ్వపి వరా మకుస్టాః క్రిమి కారిణి ః 

వర్ణ్యాః పరం (పలేపాద్ర్యై ర్మనూరా (గ్రాహిణో భృశమ్ 

(్రలినదాధ్భ్ధము = నూప్యానావావప్పు ధాన్యములలో; ముదా వెనలు; 
ఉత్తమా శేస్టమెనవి; లఘయాంసః == మిక్కిలి లఘ గుణము కలవి; అల) 
మారుతాః =న్వలృముగా వాతమును చేయును; అేవ్వపి వాటిలో కూడ; 
హారితాః వచ్చ "వ్పొాసల్రు; వరా=ఉ_త్తమమెనవి; మకుష్టాః అడవి అసలు; కమి 

కారిణః =క్ళములను పుట్టించును, మనూర ః=ఎట్రకందులు; (పలేపాదై రః = 

(పలేపము "మొదలగు 'లేవములచేత; పరం=మిక్కిలి; వర్ణ్యాః = వర్జ్య మును 
చేయును; భృశం = మిక్కిలి; (గాహిణఃడానం[గాహిగా నుండును, 

తొత్న్మ్రల్రూము ; "పెనలు ద్విదళ ధాన్యము అన్నింటిలో ఉ త్తమమెనవి 
లఘ గుణము కలవి, స్వల్పముగా వాతమును చేయును. ఈ ద్విదళ ధాన్య ములో 
గూడ వచ్చ వనము అతు త్తమమైనవి, తరచుగా ఈ చెసలు నల్లగా పచ్చగ 
యుండును. కాని పచ్చగ నుండు పెసలు మిక్కిలి (న్ట్మమెనవి. అడప్ "పెసలు 

| (కిములను బుట్టంచును. బక్రిక ౦దులు (పలేవము మొదలగు వాటితో కలిపి 
(పయోగించుటచేత శరీరమునకు మంచి వర్హ ము (కాంతి) వచ్చును. లోపలికి 
(పయోగించుట వలన సం గాహాగా నుండ వాతకారకముగా నుండును. ఇందు 
కొట కే సెసలను తరుణావస్థలోనున్న పిడికలలో (వయోగము చేయుదురు, 

కోకిలౌథ : నూ సాధుః సూప్యః ఫి పెసలు సూవ్య ధాన్యములలో 
ఉత్తమమైనవి, స్వల్పమైన లఘుగుణము కలవి. న్వల్పముగా వాతమునుచేయును. 
“పనలలో వచ్చ 'పెనలు ( శేస్మ్రమెనవి, నల్లవెనలు అంత మంచివి కాదు. అడవి 
పెసలు |కిములను ఉత్పత్తి చేయును, ఎట్టు కందులు [పలేపాదులలో ఉపయో 
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గించుట చేత వర్షమును (పసాదించును. 

మూ॥ రాజ మాపో గురుర్భూరి శక్ళ[దూకోేఒతి వాతల: 

కషాయ స్వాదు రూతష్టాః కుల శా రక్త వితలాః 

పీనస శ్వాస కాసార్మో హిధ్మాశావా "కఫానిలాన్ | 
ఘ్నన్తి శుకాళ్తరం ళు[కం దృష్టం ళోఫం తథోదరమ్॥ 

[గాహిణో లఘవ నీళ్లా విపా కేమ్లావి దాహినః | 

(వతివదార్థము : రాజమాషః=అలసందలు; గురుః వాగురుగుణముక్రలపి, 

అతి వాతల; ఎక్కువగా వాతమును వృద్దిచెయును; కులక్టాః వాఉలవలు, కషాయ 

స్వాదు రూతస్టాః వగరు, మధుర రసము గలవి, రూశ్ల =రూక గుణముకలవి, 

ఉష్టాః = ఉష్ణ వీర్యము కలవి, రక్తపిత్తలః-ర కృపి త్రమును చేయును, పీనన 
కాస కాసార్ళోహిద్మానాహ కఫానిలాన్ =వడిశము, ఉబ్బసము, అర్శస్సు, 
ఎక్కిళ్ళు, కడుపుబ్బరము, కఫము, వాయువు ఈ వ్యాధులను; శు (కాళ 

రీం కాళు _కాళ్ళరిని; శు|కం=ాశు [కమును, దృష్టిం = చూపును; శోఫం=ా 

వాపును; తథాడఅశ్లు; ఉదరం=ాఉదరమును; - ఘ్నంతి= నశింపజేయుచున్న వి. 
(గాహెణః డామలమూ।| తమును బంధించుచున్న వి. లఘవః హలఘగుణముకలవి, 

తీవ్రాః తీత్ల గుణము కలవి, విపాశకే=విపాకిమునందు;. అమ్హః హ అమ్సరనమును 
చెరదునవి; “విచాహినః విశేషముగా మంటను కతిగించును. 

తాత్స్ర్మోంబు ; అలసందలు గురు గుణము కలపి: _ విశషవముగా మల 

మును వృద్దిపరచును. రూతగుణము కల్లి ఎక్కువగా వాయువును వృద్ధిపర 

చును, ఉలవలు కసాయ రసము, మధుర రసము కలవి, రూాతగుణము, ఉప్ప 

ఏర్భము కలవగుట వలన ర కపి త్తమును చేయును, వడినె ఉబ్బసము, 
దగ్గు, అర్భస్సు, ఎక్కిళ్ళు, కడుపుబ్బరము, కఫ, వాత నోషవ “ములను, శు కా 
కృరినికీ శుక్రమును, చకాపును. వాపును, ' ఉదరరోగమును నళింనచేయును, 
మలమూతమును బంధించును. లఘ గుణము కలవీ; శీత్రగుణము కలవి, విపా 

కమునందు. ఆమ్ల రనమును ఇంది వీదావాకరముగా నుండును, ” 

శతిలోఖ ; అలసందలు గురుగుణము కల్లి ఎక్కువగా. మలమును.. వృద్ది. 
పరచును. రూతు గుణమును కలిగి వాతమును వృద్ధి చేయును. 

"ఉలవలు క్షపాయ మథుర రసము కలవి. 'రూజగ్రుణము కలివి, తప్ప 

పీర్యము, రక్తపితకఠము. పీనసాదులము శమింవ జేయును, శుుకాళస్రిరిని నశింప 

"జేయును, దర్శనళ క కిని నశింపజేయును. _మలమ్యూతమృును. బంధించును. 

లమఘగుణము. కలవి. ఆమ్ల విపాకమునుూ చెందును. _ ' విధాహమును కలిగించును . 

మూ॥ నిష్ఫావన్తు సరోరూతః కషాయ మథురో గురుః. 1 (= 

- పాశేఒమో చాత విష్టంభీ _స్హన్య మూ[శా(ప్ర ఫి సిశ్రక్ళల్ 

ఉద్థో విశాహీ ద్భక్ wl కత శోధ వి విఘివనూః rr: 
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(వలివదార్హము : _ నిష్ట్బావస్తుడాఅనుములై తే,సరః=ావేగముగ శరీరము 
నందు వ్యాపించును, రూతః =రూతము ,కపాయమథురః = కసాయమధథురరసము 

గలవి, గుగుఃహగుర్తువు; పాకే= పాకమునందు, ఆమ్లుః పు లుపు రసమును 

చెందును, వాతః =వాతమును,విష్టంభీ మలమూ త బంధమును,; _న్తన్యవెచను 

బాలను, మూ తచమూతమును, అ[నపి త్రడార క్షమును, వీటిని, కృత్ = 
చేయును, ఉస్థ్రః = ఉస్థ స్వ వీర్యము, వఏచాహీ వతావమును బుట్టిం చును; దృక్ = 

నేత రోగము, కు[కచళు కధోవము, ' - కఫ = కఫము,. శోఫడావావు, విషూ 

పహః హవివమమును, వీటిని హరిం పజయును, 

తౌత్సర్యయు : 'అనుములు. శ్నీఘ్రముగ ' శరీరమంతట వ్యాపించును, 
రూతగుణము కలవి. కషాయ -మథురు .'కఈనవములు “గలవి. అమ్లు విపాకమును 

కలిగి యుండుమ, "వాతము" నడ్డగించును. “స్పన్యమును, మూక్రమును. రక్త 

పిత్తము © వ్య ద్దిపర చును,  ఉప్లవీర్యము' తాపమును జట్లంచును నేతరోగ 

క శుక్రదోషమును కఫముసు, వాపును, "విషమును “శొలగించును. 

కలి లౌథ ; అనుములై. తె. సరత్వాది గుణములతో కూడి యుండును 

పాతమును చేయును. ఉష వీర్యము తాపమును పుట్టించును. దృష్టిని, డక 

స్సును, కఫమును, వాపును, మరియు విషమును నశింప జేయును. "నిష్పావః 

రాజశీమ్బిః క అని కలదు. 

మూ " మామః స్నీగ్దో ఐ బల శ్వ మల పిత్రకరః సరః 

వ . గురూష్టో ౬ నిలవో, స్వాదు ళ్ళు |క్ర వృద్ది విశేః కృత్ ॥ 

ఫలాని గుణవద్విచ్యాత్ కాశాణ్తోలాత్మ. గువయోః 

_కుశా[మ కింబీ మథురా వాత పిత్త వారాహిమా॥ 

.(వతివదార్దము : మామ == = మినుములు; స్నిద్దః=ా =స్ని గ్ధముగ నుంజును: 

బల=ఏలకరము; కవ్మ= కఫమును; 'మ్రల.=ామలమును; పి త్తకరఃహపి _త్తమును 

వృద్దిపొందించును; . నరః=ా శరీరమంతటను.. శ్రీ ఘముగ వ్యాపించును; గురు = 
గురుత్వమును. చేయును; ఉష్ట్రః = ఉప్పముగ నుండును; అనిలహా=వాతమును 

హారీం ప జేయును; స్వాదుః వ మథురముగ నుండును; శు[క్షవృద్దిడాశు[క్రమును 
వృద్ది వరచును; "విశేకక్ళత్ = శుక్ర సావముకు "చేయును; కా కాలో లాత్మ 
గ్గు “ప్త్పయోక జ కొకాణ్లోలా' అను తృణ. థాన్యము * “లేక గినియ, దూలగో వెల 
వీన్ యొక్య;' ఫలానిావిత్తులను! నమూావవేత్ మినుములతో సమానమైన గుణము 
గలవిగా; విద్యూత్ ఊాతెలుసుకొనవలెను;' కుళొ[మశింవీ= =కుశా| మ, కింబీధాన్యము; 
మధురా=మధుర రనము గలది వాతపి తహరా =హాతపి త్తములను నళింప - 

జెయును; హిమా = శీతల మెనది, 

తౌత్న్రర్భంషు:; మినుములు స్నిగ్గ గుణము. గలిగి యుండును. శరీరమునకు 
భలమును చేకూర్చును. *కఫమును. నులమును . వి తృ్మన్లును వృద్ధి పొందించును, 
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శరీరమంతట కీ ఘముగా వ్యాపించును. గురుత్వమును చేయును. ఉహ్షమును 
వేయును. వాతమును హరిపచేయును. మధథురముగ నుండును, క కమును 

స్ఫద్ది పరచును. 'శు[క్రసావమును కూడ కలిగించును. కాకొండలాయను తృణ 

ధాన్యము, దూలగో వెల వీని కీజములు మినుములతో - సమానమైన. గుణము 

గలవిగా నుండును. కుశా[మ కిం బీ ధాన్యము మ మథుర రన ము గలది. వాత 

త్తములను నశింపచేయును. శీతల మైనది. | ది 

. కలిలోఖి : మినుములు స్ని గ్రత్వాది గుణములను. "గలిగి యుండును. 

నులం=ాపురీవమని యర్హము. శుక్ర వృద్దిని కు|క్రసాగివమును కలిగించును. 
కాకాణ్లోలా= =కటఖిరి యని యర్హము. కుశా[మ శింథీ యనగ ింబీ ధాన్యము. 

మూ మథురాళ్ళీకలా గుర్వొ్య బల భూ రూమణాత్మి కాః 

స్నేవాధ్యా బలభిరోఆ్యా వివిధాశ్ళింబి జాతయః॥ 

([వలివదార్థము : వీవిధాః=వలువిధము లై న; భింబిజాతయః = అజా శంబిధాన్య 

జాతులు; మథురోః = మధుర రసము గలవి; శ్రీతలాః = శీతల మెనవి; గుర్వర్ధః = 

గురుగుణము గలవి; బలమ స్థ, =బలమును జీణింప 'జేయునవి;: రూక్షళలాతిగ్రి 

కాశ=రూతగుణము - గలవి; స్నృహాధ్యాః =అధీక మైన స్నివాగుణము గలవి; 

బలభి &=బలవంతులచేత; భా జ్యాః భు జింపదగినవి. - 

తాత్తర్భుయు : వలు విధములైన లింథీ జాతికి చెందిన థాన్య విశేషములు 

(పాయికముగ మథుర రసముగలిగి శీతలముగా నుండును, గురుత్వమును ,రూకత్వ 
మును కలిగియుండును. _ స్నిగ్గగుణమధికముగా కలిగియుండును. కాన ఈ. శింబీ. 

ఛాన్యములకు సంబంధించిన. సళ పాకములను బలవంతు లె న మానవులే భుజింప 

వలెను, 

-కోళిలేఖి : ఈ [పకరణమున చెప్పబడని శింబీ. ఛాన్యములను గురించి 

సా మాన్యముగ చెప్పబడుచున్నది. పలువిధములె- న శిందీధాన్య జాతులు మధుర 

రసమును గలిగియుండును. శీత్రలమెనవి. గుకుత్వమును గలిగియుండును. బల 

మును హరించును. -ఆళింబీ ధాన్యములు మిక్కిలి స్నేహమును గలిగియుండుట 
వలన బలవంతులై న మానవుల చేతనే భుజింపబడవలెను . కాని దుర్చ్భలులు ఈ 

పప్పు ధాన్యమును అతిగా భుజింపరాదు. : . 

మూః స్నిగ్గ్వో తిర్త కటుకః కషాయ నుధుర స్తిలః | 

లా మేధ్యః శేశ్యో గురుర్వర్ల కః స్పర్శ $32. నిలాపవాః ॥ 
చా అల్ప 'మూ]|త్రః కటు పా మేధాగ్ని కఫ పి పి_త్తక్ళత్ 1. 

కృష్ణ క (ప్రశన సమను శుక నమను చారుణః। . 

' ధ్రతివదార్గము : _ తిలః=ానువ్యులు  స్నిగోషమఃడాస్ని గగుణము, ఉప 
@ అం య + లం 

వీర్యము గలవి; తిక్తళటుకః డాతి క్షరసము, కటుఠనము. గలవి; కమాయమథురఃడా ' 
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కమోయ. మధుర రసము గలవి; మేధ్యః == బుద్ది బలమును సెంపొందించును; 

"కేళ్యః ౫ వెం డుకలకు మంచివి, గురుః = గురు త్వమును గలిగించును; వర్ణ రః == 

వర్షమును [వసాదించును; స్పర్శశీతః == తాకిన యెడల చల్లగా నుండును; 
అనిలావహాః = వాతమును హరించుకు; అల్బ్పమూ తః న్వల్పముగ మూత 

మును వెడలించును; పాశకేకటుః=పాకమువలన కారముగా నుండును; 
ముధాగ్నికఫపి త్రక్ళత్ = బుద్దిని, జాఠరాగి్నిని కఫమురు, పి త్తమును, వృద్ది 
పొందించును; కృష్ణః =ానల్ల నువ్వులు; (వళ న్తఃవహమ్క్కిలి (ప్రళన్త్ర స్తై నవి; 

తమను కావానికంళు; శుక్ల 8 తెల్లనువ్వులు కొంచెము నికృష్టమైనవి; తమను 

అరుణ హెదానికంజకు ఎజ్జనువ్వులు నికృష్టమైనవి. 

తాళ్ఫభ్యుము : నువ్వులు స్నిగ్గముగ, ఉన్హముగ, చేదుగ, కటువుగ, 
వగరుగ, మధురముగ నుండును, చర్మము, కేశములు, శు[క్రోము వీనికి హితము 
చేయును. గురువుగ నుండును, శీతల మైన స్పర్శ గలవి. వాతమును హరింప 

"జేయుము. స్వల్పముగ మూూతమును వెడలించును, పాకము వలన క్రటువుగ 
నుండును. బుద్ది, అగ్నిదివనము, కఫము, పిత్తము వీనిని గలుగ జేయును. నల 
నువ్వులు మిగుల (వశ స్త స్తమైెనవి. చానికంశు లెల్ల నువ్వులు కొంచెము నికృష్ట 

మెనవి, వానికంశు ఎజ్జనువ్వులు నికృష్టమైనపి. నువ్వులు (పధానముగ నూ నెకు 
ముఖ్య కారణము, నువ్వులలో జిగటగుణమును, శింబీ ఢాన్యమునకు న్వభావ 
మయిన స్వాదుగుణములున్న వి. 

-కోశిలౌథి ; నువుషలు స్నీగ్గత్వాది గుణములను గలిగి యుండును, తికాది 
రసములు వాటిలో నుండును. కటు విపాకముగలవి. స్వల్పమూ(తమును 
చేయును. బుద్దిని పెంపొందించును. జాఠరాగి్ని నివృద్ది పరచును. కఫ పిత్తములను 
చేయును. మేదా = ప్రజ్ఞా, నువ్వులలో నల ల నువ్వులు (శన్మమెనవి, వాటికంకై 
లెల్ల నువ్వులు కొంచెము గుణ హీనములుగా నుండును. తెల్రనువువల క్రంళు 
ఎల్లి నువ్వులు మరికొంచెము గుణహీనములుగా చెప్పబడినవి, 

మూ] స్నీ గ్థామా స్వాదు తికష్రా కఫ పిత క్రరీగురుః। 

దృక్ శు కవ్యాత్ కటుః పాకే తద్వత్ బీజం కునుంభజమ్॥ 

(బలివదార్భయు : ఉమాడాఅగని. విత్తులు; -న్నిగ్గఃడాజిగటగ నుండును" 
స్వాదుః=ామధురముగః; తీకొప్లూ == చేదుగ. ఉష స్పముగ నుండును; కఫపీ త్తకరీ జా 
కఫమును, పి త్తమును చేయును; స గురుః = గురుత్వమును కలుగచేయును; 
ద్భక శే! |తద్భష్టిని; శుక్రహృ త్ = “ళు కమును నశింపచేయును;ప్తా కేకటుః = 
పాకమువలన కటువుగా నుండును; కునుంభజం వీజండాకునుమ విత్తులు; తద్వత్ = 
అగసితో తుల్యమైన గుణము గలవి. 

తకాత్ఫళ్యుయము : అగసి విత్తులు .-జిగటగ యథురముగ:. శేదుగ ఉవ్హముగ 
ను౭ిడ్లును,. కఫము, వి. త్రము, గురుత్యము. “వీనిని కలుగచేయును, జే తదృష్టిని, - 
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శు[కమును కినిని నింప జేయును. పొకమువలన కటువుగా నుండును, కుసుమ 

విత్తులు అగసితో తుల్యమైన గుణము గలవి, 

కలిలోఖ ; అగసి విత్తులు జిగటగ నుండును. ఉష్టవీర్యము గలవి. కటు 

విపాకమును 'జెందును. అగసి విత్తుల వలెనే కునుంభ వీజ ములకు కూడ గుణము 

లుండును. 

మూ॥ మాపోఒ|[త సన్వేష్వవరో యవక ళ్ళూక జెషుద! 

నవం ఛాన్య మఖిష్యంది నేకర్టం శకేడారజు చ యత్ ॥ 

లఘు వర్దోషితం దగ్ధ భూమిజ) స్థలసంభవమ్। 

ళఘ జన్మ తధా సూపష్యం నివషం యుక్తి భర్ణిత మ్! 

ఇతి ఖిందీ ఛాన్య వర్ష ః॥ | 

(వతివదార్జ్ము : అతన ర్వేషు వళింబి ఛాన్యములన్నింటిలో; మాషః= 

మినుములు; అవరః=ా|శెస్లమెనవికా వు; చామరియు; శూక చేషుడాశూక 

ధాన్యముల యందు; యవకః =-యవలును; అవరః = (స్ట్టమెనవి కావు; నవం= 

నూతనమైన; ధాన్యం= ధాన్యము; "సిక్యం = ఎక్కువ నీళ్ళు గల; - కే దారజం=ా 

కెదారములలో పుట్టన ధాన్యము; ఆభిమ్యంది = కఫమును వృద్ది చయును; 

వర్షోపితం =సంవత్సరము పాత బడిన ధాన్యము; దగ్గభూమిజం=ద గ్గభూమి 

యందు జనించినయు; స్థలసంభవమ్ - మెట్ట భూములలో పండు ధాన్యము; 

కీ ఘజన్మ త్వరగా పాకనునకు వచ్చు ధాన్యము; త థా =అక్షేుఏ నిస్తూషం=ా 

పొట్టు లేని, యు క్రిభర్జితమ్ =యు క్రిపూర్వక ముగ భర్ణనము ఇయబడిన;సూప్యం = 

పప్పు దానము; లఘహవాలఘవుగా నుండును, 

తాత్సర్భూమయు : శింబీ ధాన్యము లన్నింటిలో మినుములును, శూక 

దాన్యముల యందు యవలును ,(శెస్టమెనవికావు. (కొత్త గాన్యములు 

కఫమును వృద్ది నొందించును. నంవత్సరమునకు' చె బడిన ఛాన్యములు లఘవులుగ 

నుండును. దగ్గ భూమియందు జనించిన ధాన్యములు అఘవుగ నుండును, . =. 
ఇ? 

lt = 

అని శింబీ ధాన్య వర్షము ముగింవబడినది. 

లోళిలోఖ : శింటీ ధాన్య వర్గమునందు మినుములు మాత్రము (శేప్టమెనవి 

కావు, ళూక. ధాన్యములందు యవలును (శేష మెనవికావు. సంవత్సరమునకు 

లోబడిన (కొత్త ధాన్యము కఫమును వృద్ధిచేయును అనగా. (సోతనస్సులలో ' 

దవమును పుట్టించును. అక్లు ఎక్కువ నీళ్ళు నిల్వగల కుల్యల యంచు పుట్టిన 

ధాన్యము గూడ _.| సోతన్సు లలో 1ద్రవముమ పుట్టించును. .. ఉదక రహితమైన 

కేడ్రారముల యందు పుట్టిన థాన్యము, .కాల్చివ భూమియుదు పుట్టివ ధాన్యము 

1సంఓ  పొతబడిన. ధాన్యము, అఘగుణము _గల్లి యుండును, అన్లు. పొట్టులని 
ఫలు “మొదలగు ధావ్యములు,. త్వరగా. పచనమగు. ధాన్యములు. లఘగుణము 

గలిగియుండును, అన్ని శింలీ ధాన్యవర్గము సమా పము చెయబడినది, 



| లికి శ అష్టాంగనం గ్రహా వాకభా నము 

మూ॥ మండ చేయా విలేకనా మోదనన్యచ లానువమ్!.. ... _-..-. .. 

యశావూర్య్షం శివ వ |త్ర మండో వాశాస లోమనః॥ 

తృడ్డాని దోవ శేషమ్స 8 పాచనో ధాతుసె*మ్యక్ళత్। 
[సోతో మాగ్గవ కృత్ న్నేదీ సంధు. తయ తి.చానలమ్॥. 

(వతివదార్దమ : మండెపేయా విలేపీనాండామండమును, *పేయము, 
విలేపియును: చైమరియు; ఓదనస్య =అన్నమును; యభఖాపూర్వం పూర్వ 
పూర్వము, (అనగా అన్న ముకం" విలేపి, చానీకంజచు చేయము, దానికంేకు 

మండము), లాఘవం = లఘవుగ నుండుము; త|త=ావాటిలో; మండః = 

మండము; శీవః = హితకరమెనది; బాతానులోమన; = వాతమునకు అనులోమ 

గతిని గలిగించును; తృట్ దప్పి; గ్లాని=ా బడలిక; దోవ శేవమ్నః దోష. 
"శీషము వీనిని బోగొట్టును. (వమన విశేచన కరశ్రలను జేసికొనిన వానికి శేషించి 

యుండు దోషము), పాచనః జీర్ణ కారి; ధాతుసామ్వకృత్ =వాతాది ధాతువు 
లకు సమత్యమును కలుగ జేయును; స్వదే= చెమటను బుట్టించును, : అనలం 
నంధుకయతి =అగ్నిదీపనమును. చేయును. . 

తాత్సర్యాము : మండము, -సీయా, విలేపే, అన్నము, ఇవి యథా 

పూర్వముగా  లఘవుగ నుండును. వానిలో మండము హితకరమెనది. వాతము' 
నకు అనులోమ గతిని గలిగించును. దప్పి, బడలిక దోస శేషము పినిని బోగొట్టును.. 
జీర్ణ కారి, వాతాది ధాతువులకు సమత్వమునిచ్చును. |సోతన్సులకు ' 'మృదుత్వ 
మును కలుగ జేయును. చెమటను బుట్టించును. అగ్నిదీపనమును. చేయును. .. 

“సిక ర్విరపొతో మండ: -వేయాసిక్టనమన్నిశా 
అ క్ క | oe 

వసిశా విలేపీస్యా ద్య వా గూర్విరళ [దచా 

అన్న కణములు లేకుండా కాచబడినది మండమనియు, కొంచెము 

మెతుకు లుండునటుల కాచబడినది సేయ మనియు, విశేవముగ. -మెతుకులుండు 

నటుల" కాచబడినది విలేపి యనియు, శేటగా కా-చబిడినది యవాగువనియును 
చెప్పబడినది.. . . . . 

శొంఠి,పిప్సలి, దానిమ్మ, వరిపేలాలు వీనిలో నుదకము జేర్చి చక్కగా . 
కాచిన నది మండము. | అ 

4 పలము | దవ్యము,| పస్టముజలము, అద్ద శేషవంగాశా చితరు బాత అందులో _ 
దానీమ్మ పండు రనము రెండు కర ర ములు, నై 9ధవ. లపణము,. శొంఠి, 

ధనియాలు, ఇవి దినును కొకటింటికి "'శాణ్యవమాణము. వరిపేలాలు రెండు" 

కర్ణములు, ఈ [పకారము జేర్చి "మరల కాచి, దానిలో పిప్పళ్ళు, జీలకజ్ఞ, 

వినీ చూర్ణ్జమును దినుసు కొకటింటికి గొణ(వమాణము చొప్పున గలిపిన వేయ. 
మనబడును, టి. 
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కోళిలోఖ : థాన్యముల యొక్క న్వరూపము చెప్పబడినది. సంయోగ, 

“సంస్కార, 1వమాణాది విశేషములచేత, గుణాంతరాధానము చెప్పబడినది. 

అందువలన ఆ విజ్ఞానము నాక ళించుకొనుటకు కృతాన్న వర్ష. .మారంభించు 

చున్నారు. తక్కిన విషయములు తాత్స ర్యాంశములు, 

మూ॥ తుత్తష్ణా గ్లాని చార్భల్య కుజీరోగ జ్వరాపవో। 

మలానులోమనీ వధ్యా వేయా దీపన పొచనీ! 
విలేపీ గావాణీ హృద్యా తృష్తాఘ్నీ దీపనీ హితా। 
(వణాక్షి రోగ సంశుష్ణ దుర్చల స్నేవా పాయినామ్॥ . 

(వకివదార్భిము * సియా = సేయ (గంజి), క్షుత్ = ఆకలి; తమా = 

దప్పిః గాని ఆకలి దప్పుల వలన గలిగిన బడలిక: 'దెర్చల్ట్య = దుర్చలత్వము; 

కుక్రోగ=కడుపు నొప్పి; జ్వరాపహా=జ్వరము వీనిని వారింపచేంయును; 

వులానులోమ్మీ-వాతాదులను తమ తమ మార్గములందు సంచరించునటుల 

చేయును; పథ్యా= శరీరమునకు హితకర మైనది; దీపన పాశనీ=ాదీపన పాచనము 

లను చేయును, 

విలేపీ==విలేపి యనునది; (గాహిణీ=మలమును గట్టిపరచును; వ్యాద్యా= 

హృదయమునకు మంచిది; తృష్టాఘ్నీ =దప్పిని వారింపచేయును; దిపనీ=ా 

అగ్నిదిపనమును చేయును; హితా=పథ్య మైనది; (వణ=ా[వణము; అకిరోగడా 

శేేత రోగములు గలవారికి సంశుద్దవ దేహశుద్ది చేసికొనినవారికి; దుర్భల= 

బలములేనివారికి; స్నేహపాయినామ్ =-స్నేహపానము చేసిన వారలకున్నూ ; 

హిళాచహితకర మెనది. 

తాత్ళ)ర్భుయు ; సేయ యనునది ఆకలి దప్పి బడలిక దౌర్చల్యము, 

కడుపునొప్పి, జ్వరము వీనిని పోగొట్టును, వాతాదులకు అనులోమ గతిని 

కలిగించును. శరీరమునకు హితమును. అగ్నిదీపనమును, జీర్ణమును గలుగ 

"జేయును. . 

విలేపి యనునది మలమును గట్టిపరచును. హృదయమునకు మంచిది, 
అగ్నిదివనమును కలిగించును. (వణములు గల వారికి, నేత రోగములు గల 

వారికి, చేవాశుద్ది జెసికొనిన వారికి దుర్బల మైన శరీరము గలవారికి, హితమును 

కలిగించును. 

౭ లోఖ: సేయ, తుధాదులను హరించును వి లేపిక, న్య్యగాహిణీ, దీవనీ, . 

[వణాదులకు హితకర మెనట్టిది. సంశుద్దః =క్ళత వమన విశేచనః. 

మూ! సుధెతః (వేస్ఫృత 8 స్విన్న న్యకోష్మా చేదనో లఘః। - 

యశ్చాగ్నే యావధ క్వౌధ. సాధిళో భష తం౦డులః8॥ 

విపరీత గురుః జీర మాంసా దై కర ్యక్చసాధిశ 8! 

ఇతి (ద్రవ్య క్రియా భోగమానారదై బ్రసుర్వమౌది శక్ 
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(వీకివదార్గయు : నుధౌతః = చక్కగా బియ్యము -కడగబడినదియు! 
స్విన్నః == చక్కగా వండినదియు; (పనృతః = గంజి వార్వబడినదియు:! 
త్యక పా నుఖోన్నముగ సుండునదియునగు; ఓగనఃడాఅన్నము; లభఘుఃకా 

లఘు వుగ నుండును, (శేలికగ నుండును); యః యే అన్నము; ఆగ్నే యావ ధ- 
క్వాధ సాధితః=ఆ గ్నాయ [దవ్యముశై న శుంఠ, చి|తమూలము మొదలగు 
వాటితో సిద్దము చేయబడిన కషాయముతో సిద్దము చేయబడినది; లఘః౫ 
మిక్కిలి 'అేలిక్రగ నుండును; భృష్టతండుల్క = చేయించిన బియసిము తొ చెయబడిన 
యన్నము; విపరీతః = వివరీత్త మైన; లభఘః=లభఘవుగ నుండును; తీరమాంసా 
దై ్థ=ైకీరము, మాంసము 'మొదలగు వాటితో; సాధితః తయారుచేయబడిన; 
ఓదవః == అన్నము; గుకు8 = గురుత్వమును చేయును; ఇతి=అని; _దవ్య[కియా 
యోగ మానాదై్యైః = (ద్రవ్యము, [కియ, సంయోగము, నరిణామము మొదలగు 
వాటితో; సర్వం = నమ_న్తము; ఆదిఛౌత్ = తెలునుకొనవలయును, 

తాత్సర్భంయు : చక్కగా బియ్యమును కశిగి పాకము చేసి గంజి వంచి 
గోరు వెచ్చగ నుండు అన్నము లభఘవుగ నుండును. ఆగ్నయ (దవ్యములై న 
₹ ౦69, చితమూలము మొదలగు ఓవధులతో కషాయము తయారుచేసి, ఆ 
కపాయముతో వండిన అన్నము మిక్కిలి లఘవగ నుండును. వేయించిన 
బియ్యముతో వండివ అన్నము చాలా శేలిగ ; పండ్లును. ఇటుల (దవ్యము, 
కీయ, నంయోగము, పరిణామము, జాంగలాది దేళ భేదము వీనిచే సమస్తమైన 
అన్న యాదుల యొక్కయు, గుకులాఘవములను అెలునుకొనవలయును. 
రక శాలాిది థాన్యములచె చెయబడిన అన్నము లశుతర మైనది. యావకాదుంచే 
సిద్ధము చేయబడిన అన్నము _ గురుత్త్వమున కలిగి యుండును, ఇది 
(దవ్యముచెత సంభవించును, — " 

శూల మాంసాదులు లభువులు. ఇది సంసాష్టారముచేత. సంభవించును. 
చితకాది కషపూోయములతో సిద్దము చేయబడిన అన్నము అతి లఘవుగా 
నుండును, ఇది సంయోగము చేత వర్పడును, జాంగల దేశమున ఫలించిన 
బియ్యము లఘవు. ఇది చెళభేదమున కుదాహరణము. 

లఘు గుకు పదార్థముల యొక్క వైపరిత్య మైన సంయోగము వలన 
థాన్యాది పాకములలో విశిష్టత వర్చ్పుడును. ఇది పరిణామముచేత కెలియ 
వలయును, 

లోల : అన్నము ఊప్మూ = జామ్బః (ఆజలభాగః) గురుత్వమునకు. 
కారణము, ఎక్కువ. వెడి, మిక్కిలి శీతము రెండు: నిషేథములు. అనేక: విధ 
వికల్పముల చెత కల్పించిన అన్నము యొక్క గుకులాఘవములను తెలుసుకొన 
వలయును, . 



వీడవ అధ్యోయము ల్లి. 

మూ॥ కుమ్మతాం వ్యారిముక్రానొం కుద్దానాం శుద్ధి కాంత ణామ్। 
కశ జామ క్షత” 5న శరా ధాత్విం (దియా జసామ్॥ 

దృష్టి శ్రవణ వన్న యుర్భల వర్ష స్వరార్జినామ్! 

భగ్నవి శ్లిప్ట నంధీఎాం |క్రణివాం వాత రోగణామ్॥ 

_ వ్యాన్యః పధ్యః పరం వ మో ఒపృింవాణః (పీణనోర వః॥ 

(వతి వదాల్గ్యు : - శువ్యతా ండాశుపిించిన వారికి, వాధి ముకానామ్ = 

వ్యాధుల నుండి పీడువబడిన కారికి, శె ద్దానామె = వమనాది కరలచే. కుద్దులన 

వారికి, శుద్ది కాంఊిణామ = వమనాది కర్మలచే శుద్దిని కాంతీంచు వారికి, కళై 

కృళులు, తామై బలహీనులు, క్షతోరన్య=ా ఉరకత రోగులు, వణ ఛాత్విం ది 

యాజసామ్ = థఖాతునులు, ౬|౦| దియములు, ఓజస్సు ఇవి తీణించిన వారికి, 

దృష్టి= చూపు, (శ్రవణా వినుట, వహ్ని అగ్ని, ఆయుడా జీవనము, బలవ 

బలము, వర్ణ = వర్ణము, స్వరార్జినామ స్వరము పనిని కోరువారికి, భగ్నవిశ్లిష్ట 

సంధీనామ్ = విరిగిన, వేర న సంధులు గలవారికి, (వణినామ్ జా (వణ రోగులకు] 

వాత రోగణామ్ = వాతరోేగులకు, రనఃహమారఠినము, వరః౫(ేస్టమెనది. 

హృద్యః మై హృదయంగవుమైనద. పధ్యః = పథ్యమైసది. పరం = మిక్కిలి, 

వృష్యుః = హవాజీకరమెనది. బ్బ ంవాణః = బబియ చెయును. హీణనొ =తృ్ళ స్తీ విని 

కలుగచేయును. 

తాత్మ్రర్యము ఫ- శుషి్మంచిన వారికి, వ్యాధుల నుండి విడువబడిన 

వారికి, వనాది కరత్చలచే శుద్దులెన వారికి, వమనాది కరగ్టలచె. శుద్ధిని 

కాం&ించు చారికి, కృళులు, బలహీనులు, ఉరత్షత రోగులు, థాతువులు, 

ఇంద్రియములు, ఓజన్సు తీణించినవారికి, చూపుకు [శవణమును, జాఠరాగ్నిని, 

జీవనమును, బలమును, వర్గమును, స్వరమును విశుద్దముగ నుండునట్లు కోరుకొను 

వారికిని, విరిగిన దేరయిన. సంధులుగల వారును, “| వణములచే బాధపడు రోగు 

లును, వాతరోగులకును, మాంస రసము మిక్కిలి శేష్టమెనది. ఈ మాంస 

రసము హృదయమునకు చాల మంచిది. పథ్యక ర మైనర్. మిక్కిలి వాజీకరమును 
చేయును. శరీరమునకు బలమును పసాదించును. మనస్సునకు తృప్తిని 
కలిగించును, 

ళళిలోఖ :- రసమనగా మాంసరనము శుష్యూదులకు పధ్యకరమైనది. 

వ్యాధి ముక్తులకు బలమును చేకూర్చును. వమన విరేచనములు చెయించుకొనిన 

వారికి హితమైనది, చేవాదోష మార్టవము కొటకు సంశోధనమును కాంతఊంచు 

వారికి గూడ మాంస రసము గైవ్షమయినది, | 

మూ మౌర్ష స్త పధ్యః సంళుద్ద (పణ కంఠాకీ రోగిణామ్॥ 

వాశానులోమీ ాలత్లో గుల్మ తూని (వతూనిజిత్ । 
(వభూతాభ్య న్తర మలో “మాష సూపః పరం స్మృతః. 

“aw ర్ . స నాలను ఇగ అష (సతవదార్థము ; మౌద్ల = బనర కట్టు అయితే, సరశుద్ద (వణ 



ET) అష్టాంగసం గ్రహా వ్యాఖ్యానము 

కంఠాకీ రోగిణామ్ = విశేచనములకు తీనుకొనిన వారికి, (వణము, 

గళరోగము, స తరోగముకలవారలకు, పథ్యః =హితకర మైనది. 

కాలత్టః = ఉలవకట్టు, వాతానులోమీ == వాతమున కనులోమగతిని 
గలుగ చేయును. గుల్మతూని [వతూనిజిత్ = =గులగాము, తూని, పతూని యను 

రోగములను హరించును: (తూని, |పతూని లక్షణము గుల్టరోగ నిదానమునందు 

జెప్పబడును); మాషనూపఃడామినపపప్పు; వరం మిక్కిలి |పభూతాభ్య నర 

మలః = అభ్యంతర మలమును మిక్కిలి ఎకు్యూవగా వృద్ది పరచునని; స్మృత ౭= 

చెప్పబడినది. 

తాత్ళర్భుము ; పెసర కట్టు వమన విశేచనములకు తనుకొనిన వారికి, 

(వణము, గళరోగము, నేత్ర 'రోగము. గలవారికి మిక్కిలి హితకరమైనది. 
| అర్జాధిక (ప్రమాణము గల జలములో శెండు పలములు పెసర పప్పును "వేసి 

నాల్గవ పాలు మిగులునట్లు కాచి కవ్యముతో చిలికి వడియగట్టి దానిలో 

చోనిమ్మ పండు, నై ంధవ లవణము శొంరీ, భనియాలు, వీని చూర్ణము 

దినుసొకటింటికి కరము [ప్రమాణము చొప్పునను పిప్పళ్ళు, జీలక్మర, వని 

చూర్ణము (ప్రత్యేకము శాణ [ప్రమాణము చొప్పునను గలిపి సిద్ధము చేయబడినది 
చెసర కట్టు అనబడును. | ఉలవకట్టు వాతమునకు అనులోమ గతిని గలుగ 

జేయును. గుల్మము, తూని, (వతూని అను రోగములను శాంతింప 'ఇయును, 
మినవప్పు ఆభ్యంతర మలమును ఎక్కువగా వృద్ధి చేయుకు. 

కోలిలోఖు : “పెనల కట్టు రసము నిరాశ్రంస యూవష వమన బడును. సంకుద్దు 

లకు పధ్యకర మైనది, ఉలవకట్టు వాతమున కనులోమ గతిని కలిగించును. తూని, 

|పతూని అను వ్యాధులు గుల్మ నిదానము నందు చెప్పబడును, మావ సూపము 

మలమును వృద్ది పరచును, ల్ 

మూ॥ ఖల కాంబికి కె వాడే ఛేద్ర'నే స్వామీ ఛాను గ | 

పిశి కేన రన_స్త|త్ర రూపో ధానై స్టః ఖళః ఫలె ః॥ 

మూలెళ్ళ తిలకలా్థా- ము (పయః పాంబఖిక: స్మృతః 

జెయాః కృతాకృతా స్తేతు న్నేవాదియుత వరి శాః॥ 
జబ ఎడ ట్ 

అల్ప మాంసొదయ; న్వచ్భా దకలా వణికాః సతాః! 

(వతివడార్థము : స్వ్యాషధానుగె == = జొషధములతో జేర్చి సిద్దము చేయ 

బడిన ఖల కుంబోళికే-ఖ లము, కాంబళికము అను నీ ఐరడును, "హృచ్యేవ 

వాదయమునకు హితక్లరమెనవి. చేదినే=ఛేదకములు. తత పీటిలో, పికి 

"తేన =మాంనముతో జేర్చి. సిద్దము. "చేయబడినది. రసడారసము. ఛానై Dg 
ముద్దాది ధాన్యములతో సిద్దము ' జెయబడినది; మూషః=మూషము ఫలై 

ఫలముల చేతు మూల కై శృవవేళ్ళ చేతను సిద్దము చేయబడినది. ఖలః వహాఖలము, 

తిలక లా్భామ్ల పాయఃవానువ్వుల కల్కము,పులిచింత పనిచే సిద్ధము చెయబడినది, 



ఏడవ అధ్యాయము - గీ 

కాంబళికః =కాంబ ళికమని, సర్ట్రైతఃమచెవుబడీనది. కృ తాక్ళతాః కృతము 
అకృతము లేతు = ఈ రెండయి. తే, స్నెహోది యుత వర్షితాః = |(కమముగా 'స్నెహోదు 
అమ జేర్చి సిద్ధము చేయబడినది (కృతము), స్నేహాదులసు "జేర్పుకుండా సిద్దము 
చేయబడినది (అకృతము), ,జేయాః = కెలుసుకొనదగినవి, అల్ప మాంసా 
దయః=న్వల్ప మాంసాదులతో సిద్దము చేయబడినది, న్వచ్భాఃచస్వచ్చమైన 
దానిని, దకలా వణికాః=దకలా వణికముగా, స్మృతాః = చెప్పబడనది. 

= తాత్బృర్యము : జొషధములతో ర్చి సిద్దము చేయబడిన ఖలము, 
కా బళికము అను నీరెండుగు వాదయమునకు హితకరమైనవి. మాంసముతో 
జేర్చి సిద్దము జేయబడినది రసమనబడును. ముద్లాది ధాన్యములతో సిద్దము 
చేయబడినది యూవమనబడును. ఫలములు, వేళ్ళు పీనితో సిద్దము చేయబడి 

నది ఖలమనబడును. నువ్వుః కల్కుము, పులిచింత ఏినిే సిద్దము చేయబడినది 

కాంబళిక మనబడును. వీనిళో స్నేహాదులను జెర్చి సిద్దము చేయబడినది కృత 
మనబడును. స్నేహాదులను 'జెర్చుకుండా సిద్దము ఇయబడినది అకృత మన 

బడును. స్వల్పముగ మాంసమును, న్వల్పముగ శుంఠరీ, మొదలగు దవ్యము 

లమ జేర్చి పిసికి తేటగ సిద్దయు చేయబడినదిదకా లవణికా యనబడును, ఇటులనే 
యూవషము నందుగాని, లేక ఖలాదుల యందుగాని స్వల్పముగ శాన్యమును 

లేక్రమూలాదులను జేర్చి సిద్దము జేయబడినదిగూడ దకలా వణికాయని జెప్ప 
బడును, | 

ఫోలీలోఖ : ఖల, కాంబళికము రెండును, హృదయమునకు పధ్యకర ములు 

ంన్కరింప బడుట చేత జొషధ గుణములతో కూడి యుండును. మాంసముతో 

ద్ధము చేయబడినది రనమని వ్యవహరింప బడుచున్నది. ముధాది ఛాన్యములచేత 
సిద్దము చేయబడినది యూవ,ము. రేగుపండ్లు మొదలగు ఫలములచెత సిద్దము 

చేయబడినది ఖలము వేళ్ళచత, తిలకల్కాదుల చెతసిద్దము చేయబడిది, మరియు 

దానిమ్మ మొదలగు పండ్రపలె పుల్లగ నుండునది. కాంబళికము స్నహోదుల చేత 

భర్ణనము చేయబడినది (వగించినది) శుం'"ఠా్యాదుల చేత సంస్కరింప బడినది 

కృతము. 

౭8 శన 

స్నేవా సంబంధము లేనిది అక్భాతము, 

స్వల్పమైన మాంసము చేత స్వల్ప [పమాణముగల శుంశాగ్ట్రదుల చేత 

చేయబడినది, నిర్మలమైనది దక లావణికమని చెప్పబడుచున్నది. 

మూ॥ వి ద్యాద్యూ మే. రనసేసూవే శాక చె వేత్త రో త్రరమ్॥ 

గౌరవం తను సాం్యామ్లు స్వాదు స్వేషు పృథక్ తథా। 

తిల పిణ్యాక వికృతి? శుమ్మశీకం విరూఢక మ్॥ 

చాండాకీ వటన ౦ దృఘ్నం దోషలం గ్రపనం గురు! 

పర్పటా లఘవో రుఛ్యా లఘీయాన్ జారపర్పటః॥ 
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(వకినదాల్గము: యూ షేడాయూమము,ర సేడరసము,నూెసేడా నూవము 
శాకేడాశాకము,ఉ_త్తరబు =ఉ త్తరో త్తరముగా, గౌరవం గురువుగా, విద్యాత్ = 
తెలుసుకొన వలయును, త థాహఅన్సై, పృథక్ =ావేరు వేరుగ, తసు=పలుచన 

కంకు, సాం[ద= గట్టియు, అమవ్హ్లడాపులుపుకంచు, స్వాదుషుడతీపి, ఏషా 

కిటిలో, గౌరవమ్ ఊగుకుత్వమును, విద్యాత్ = తెలుసుకొన వలయును. 

- తిల పిణ్యాక విక్ళతిః = తెలకపిండి, నవ్వుల వికారములు, శుష్క 

శాకం = ఎండిన, కూర కాయలు, విరూఢకమ్ు- చిగురించే కూరలు, శాండాకీ = 

శాండాకీ, వటకండావటకములు, దృష్టిని చెరచును. దోషలం హవాతాది దోవము 

లము [పకోపింపచేయును. _గ్లవనండాబడలిక నిచ్చును. గురు వగుకుత్వమును 
చేయును. పర్పటా = పర్పటమనునది, లఘవః =లఘవుగ నుండును, రుచ్య్యాః = 

రుచికరముగా నుండును. వారవర్పట। = జారపర్పట మనునది, లఘీయోాన్ = 

లఘువుగ నుండును, 

తాత్సర్భంము : యూపషమున కంచు రసము, రసమున కంశు, నూవము” 
సూవమున కంకు శాకము గురుత్వమును కలిగియుండును. అక్ష్ర పల్చగా నుండు 
పదార్థమునకం కు గట్టి పదార్థము, పులుపు వస్తువుల కంశు మధుర పదార్థములు 

గురువుగ నుండును, . 

తెలకపిండి, నువ్వుల వికారములు, ఎండిన కూరకాయలు, చిగురించే 
కూరలు, శాండాకీ, వటక్షములు ఇవి ఉప్పములను (పకోపింప చేయును. దృష్టిని 
చెరచును. బడలిక నిచ్చును. గుకుత్వమును చేయును. పర్పట మనునది లఘవుగ 
రుచికరముగ నుండును, 

"తార వర్చట మనునది మిగుల లమఘవుగ నుండును. 

కోలిలౌోఖ : యూవమ రన సూప శాకములు, ఉతిరో తరము ఒక దాని 
కన్ననొకటిగురువుగ తెలుసుకొనవలయును, ద్రవ్యగుణ సామ్యతకలిగి యున్న ప్ప 
టికిని, సంస్కారాది. విశేషము, అచట (పధానములుగా పరిగణింప వలను. 
తను సాం|ద ఆమ్ల మధుర విషయములలో గూడ ఉత్తరో తరము వేరుగా శౌళన 
మును (గ్రహింప వలయును, పలుచుగానున్న రనములకంకు గట్టగానున్న రస 
ములు గురువులు. పులుపు ద్రవ్యముల కంచు మధుర (దవ్యములు గురువులు, 

మూ॥ వ్యాద్యా దృష్ట్యా రుచికరా గుర రాగవో షోడ వాః। 
(పీణనా (భమ తృట్ ఛర్చి మద మార్భా (శ్రమచ్చివః॥ 
తృట్ ఛర్జి శ్రమ నున్మంధః, శీతస్సదో్టోదల (వదః। 
ప్రమేవా కయ కుష్టాని నచ న్యుర్మంథ పాయినః। 
రసాలా బృంవాణీ వృష్యా స్నీగ్దా బల్యా రుచ్నిపచా। 
(శమ యుత్ కమ తృట్ వారం పానకం (పీణనంగురు। 
విష్టంభి మూ(క్రలం హృద్యం యథా (ద్రవ్య గుణంచతగ్ 1 
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(నతివదార్హము :- రాగషాడవాః = రాగషాడవములు, హృదయమునకు 
తృ వ్వీనిచ్చును, నృష్యాః = శుకమును వృద్ధి చేయును, రుచికరడారుచిని 
బుట్టించును, గురవః=ాగువువుగ నుండును. (సణనాః = తృ ప్రినిచ్చును, (భమ, 
తృట్ ఛర్షి మద మూర్చా (శమచ్చిదః=ా[భమ, దప్పి, వాంతి, మదము, 

మూర్చ, శమ పినిని వారింప "జయును. 

మంధపాయినాను = పిండిని నీళ్ళలో కలిపి |తాగిన వారికి, తృట్బర్డి 

(శమనుత్ =దప్పిని, (శ్రమను, వాంతిని బోగొట్టును; అతః == చల్లగా నుండును. 
సదోర్టబల (పదఃవ వెంటనె బలమును చకూర్చును* (వమహ, క్రయ, కుష్టూని = 

(పమేహము, క్షయము, కంష్టము అమునవినమ్యుః = ఉండవు (నశింప చేయును.) 
— అదన ఆనా <6 క ఆనా నైక 8 జ వ రనాలాడారసాల, బృంహ ణిడాశరీర పుష్టి, వృబ్యూాశు|కవృద్ది, గంగ్వాాణ్నుగ్గము, 

బల్వా= బలము, రుచి (వడాడైరుచి, వీనిని పుటించును. 
' ర 

పానకండాపానకము,శమడా శమము, థుత్ అకలి, తృట్ దప్పి, క్షమ 
హరమ=బడలిక, వీనిని హరించును. |పీణనండాతృ ప్రినిచ్చును. గురు==గుకు 
త్వమును చంయును. విష్టంభి=మలమును బంధించును. మూ|తలండామూ త్రము 

నధికముగ వెడలించును. హృద్యం=వాదయమునకు హితమైనది. 

యథా (దవ్యగుణం =వస్తు గుణాసుగుణముగా, తత దానిని, జాత 

వ్యమ = తెలునుకొన దగినది. 

తొత్గర్యూయు : రాగ పాడవములు శు కమును నృద్దిచయును, రుచిని 
కలిగించును. గుగువుగ నుండును, త్ఫు నిచ్చును. (భమ, దప్పి, వాంతి, 

మదము, మూర్చ, [శమము దీనినీ హారింప జేయును. 

నీళ్ళలో కలిపి నత్తుపిండిని తాగిన యెడల దప్పి, వాంతి, (శమ, కీ నిని 

నశింప జయుసు, చల్ల గా నుండును. వెంటనే బలము (పసాదించును. మంధ 
మును పానముచేయు వారికి పమేవాము తయ, కుష్పురోగము నశించి 
పోవును. ఈ విషయము చ॥ నూూ॥ ఇిల్వ అధ్యాయమునందు మరియొక విధముగ 
చెప్పబడినది, 

రనాలా (ఖండము) బలమును, ఎవాబీకరముగన్తు  బిగటవు గలిగం 

చుసు. రుచిని బుట్టెంచును. 

రసాలా చేయు పద్దతి 

వస్తే బద్ద్వా౭.ధ గరితం దది ద్వి(పస్థమానక మీ। 

తస్కిన్ ఘృతం మాతీకంచ _ప త్యెకంచ పలం సల! 

నిశి ష్య శర ాం తః నాని కాద్వితయం తథా! 

నాగ కేసర మేలా త్వక్ పత్రం తానుల నంజ్ఞకమ్, 

1 
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అర్దకర్గం త పేద్విశ్వాం మరీచం ద్విపలం త థా॥ 

సర్వ మే కీక్ళతం తత్తు భాండే కర్చూరవాసితే 

గృహ త్వా చవ వసేణ ముఖం బధ్వాజథ గాల యేత్ 1 

వాస్తే నాలోడ్య యత్నేన సా రసాలాథిధా స్మృతా॥ 

భృష్టంసుపుష్పిత ౦ ఛాన్యం అగా జితి కథ్వ్యతే॥ 

తొత్ఫర్మ్య్రంయు : "పెరుగును చెతిళో బుద్ది, గుడ్డలో వడియ గట్టి దానిలో 
మి (కలకండ), కుంకుమ పువ్వు, ఏలకులు, మొదలగు నుగంధ ద్రవ్యములను 

కలిపి తయారు చెయుదుకు. పానకము శమను, ఆకలిని, దప్పిని, బడలికను 

పోగొట్టును. మనన్సుకు ఆవ్లోదమును కలిగించును. గురువు. మలమును 

గట్టి పరచును. మూూతమును అధికముగ చేయుకు. హృదయమునకు మంచిది, 

వస్తు గుణములను బల గుణములు మాగును. 

కోలిలోఖ : రాగములు, కలకండ, తేనె మొదలగు వాటితో చేయబడినవి, 

పషపూడబములు. పులు పచార్భములతో శుయబడినవి శాకములు. శర్క-రా మొ॥ 

వాటితో చేయబడినవి హృదయంగమములు,రుచికరములు గురువులు.అ క్షుతృ ప్రిని 

కఠీగించునవి. మనస్సునకు తృప్తిని కఠిగించును. థమాడులను నళింవజఉయును. 

రసాలా యను పదార్థము చేతితో చిలికి, మీురియములు, శర్క-_'రా "ము (దవ్య 

ములు చేర్చబడిన సెబుగుతో చేయబడినది. శరీరమును పుష్టిగా చయును, 

వాజీకరమును కలిగించును, 

సమ_స్స పానకములు |శమాదులను పోగొట్టును. మనస్సునకు (పతిని 

కలిగించును. గురువు. మలమును గట్టివరచును. మూ తమును వృద్ది చెయును. 

వాద్భయమునకు మంచిది. (ద్రవ్య గుణమును బట్టపానకముయొక్కొ గుణముగూడ 

మారుచుండుది. ఇచట సంసారము వలన  గుణాంత రాధానమునుూ చెవ్ప 

వచ్చును, 

మూ లాజా_సృట్ ఛర్దక్ణతీ సార మేపహా మెదః కఫ ద్భిద 1 

కాస పితోవళమనా దీపనా లఘవో హిమాః। 

సృథుకా గురవో బల్యాః కఫ విష్ట్య్రంథకారిణః; 

ఛానా విష్టంఖినీ రుూజా తర్చణీ లేఖనీ గురుః॥ 

కంఠ న్నేతామయ మత్తృట్ [శమ ఛర్చి వణాపవా। 

సక్తవో లమఘవః పావాత్ నద్య ఏవ బల(పచాః। 

నిచయాత్మరినా గుర్వీ [పోకా పిండీ మృదుర్హ ఘుః॥ 

సక్తూనాం [దవతా యోగాల్లఘియస్య వలహీకా, 

ళష్కూలీ మోదకాదినాం వ్యాఖ్యాత వం చ కల్పనా. 

నోదకా నరితాన్న ద్విర్న నిశాయాం న శేవలాన్! 

నభుక్వా నద్విజి శ్చిత్వా సక్తూ నద్యాన్నవా బహూన్ ॥ 
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కర్యాంధు బద'రాది శాం శ్రమత్ళమా క్రమచ్చిదః। 

స_కవో2మ్లు రసొవ్యాద్యా యథా [ద్రవ్య గుళాళ్ళ తే| 

(వతివదార్డము : లాజావవరి పేలాలు; తృటి = దప్పిని; ఛర్జి = 

వాంతిని; అతీసార అకిసారడును; మేహ =|పమేహమును, వే మేదః = చుదో 

రోగమును; కఫచ్చిదః=ాకఫము, వీనిని హరించును; కాసపిత్తొపళమనా =ాదగ్గును, 

పిత్తమును శమింప జేయును; దిపనా = అగ్ని దీవనమును చేయును; లభవః == 
లఘవగ; పామ త ర్యము గలదిగ, నుండును; పృధుకాః =అటుకులు; 

గురవఃడాగుగుత్టమును చేయును; బలాః డాబ లక్ర రముగ నుండును; కఫవిష్ట్రంభ 

కారిణః = కఫము, మలబంధము వీనిని గలుగ జేంయును. 

ధానా == వెపుడు బియ్యము; ఏిష్టంభినీ = మలబంధమును శేయున్సుు 

రూజాడారూకమును చె మును; తర్పణ వాతృ ప్ర్తిని కఠిగించును; 'లఖనీ = 

వాతాదులను భేదించును;.. గురుః = గుకుత్వమును చేయును. కంక సె|తా 

సమయమ తృటి (శమచ్చర్షి |వ్రణాపహోాడాకంఠ రోగములు, నే(త రోగములను, 

ఆకలిని, దప్పిని,బడలికను, వాంతిని, [వణాదులను పోగెట్టును, 

స కవః = వెపుడు బియ్యపు పిండ్లు, లభువః=ాకలికగ నుండును; 

పానాక్  ఉదకముతి” "చేర్చి (తాగిన యొడల; సద్యపవ= వెంటనే; బల 

వరా బలమును (ప్రసాదించును; పిండ ముద్ద (సత్తుపిండిలో  నేయికలిపి 
చేతితో పిసికి చే చెసినముద్ద), నిచయాత్ == ఒకటిగా చేర్చుట వలన; కరఠినావ 
గట్టగా నుండును; గుర్వీ = బరువుగా నుండును; మృదుః=మెత్త తగా నుండును; 

లఘువః = లేలిక గానుండును; సక్తూనాం = సత్తుపి ండ్రలో; [దవత యోగాత్ 

సళ్ళు కలుపుటవలన ఏర్పడు; "అవలేహి కాడా లతేహము; అఘీయసీ= తెలిక్షగా 

నుండును; శష్కుల మోవకాదీనాం = చక్కిలము, లడ్డు మొదలగు వానియొక్క 
కల్పనా == కల్పన, ఏవం = ఇన్సు; వాష్థభ్యాతా వ్యాఖ్యానము చేయ యబడినది, 

స కవః == వేపుడు బియ్యపు పిండ్లు;ు ఉదకా న్తరితా = మధ్యకాలమునందు 

జలమును; నపాతవ్యమ్ = తాగరాదు; ద్విః= ఇండు పూటలా; నఅచద్యాత = 

తినరాదు; నిశాయాః = రష తిశాలమునందు; నడాతినరాదు: కెవలాన్ = నీటి 

సంబంధము లేకుండా కేవలము పిండి; నహతినరాదు; న భుకా = తరువాత 

తినరాదు; సక్తాన్ ఎం ద్రం 3 ద్ద గతా = — పండ్లతో నమిలి; ; నాద్యాత్ = 

తినరాదు; బాడాలేక; 'సబహూన్ మా అధికముగ భుజింప రాదు |  కర్భసిధుజా 

ఎర్రని రెగువండ్ల్తు; బదరాదినాం=ా రేగు వండ్ల యొక్క; స_క వః=సకువులు, శమ 

తృష్లా క్షమచ్చిదః = బడలిక్షను, దప్పిని, క్షమమును నశింపచేయును; అమ 
ఈ య య 

రసాః=పులుఫురసము గలవి; తె=అవి; యథా (దవ్య గుణాః=|దవ్య గుణమును 
బట్ట గుణమును గల్లి యుండును, 

తౌత్బ్రర్భొయు : వరి పేలాలు దప్పిని, వాంతిని. అతిసారమును (ప ఫమే 
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హమును, మేరోరోగమును కఫము హారింప చేయును, దగ్గును పిత్తమును 

శమింపజయును, అగి దీప్తిని గలిగించును, కెలికగ నుండును. శీత వీర్యము 

గలది, 

అటుకులు గురుత్వమునుచెసి బలకరముగ నుండును. రూత్షమును 
చేయును, తృప్తిని గలిగించును. వాతాదులను ఛెదించును. గురుత్వమును 

చేయును కంఠ రోగములను, 'స్మెతరోగములమ, ఆకలిని, దప్పీని, బడలికను, 

వాంతీని, (వ్రణాదులగు పోగొట్టును. కపుడు బియ్యముతో వేసిన పిండి తెలికగ 

నుండును. ఈ పిండిని సిటిలో కలపి (తాగిన యడల వెంటనె బలమును 

(పసాదించును. సత్తు పిండిని నేతితో పిసికి చే.న ముద్ద కఠినముగ నుండును. 

బరువుగా నుండె మెత్తగా నుండును. సత్తు పిండిలో సీళ్ళను కలుపుట వలన 

లేవ్యా పాకము వచ్చును. ఇది తెలికగ ; సెండుకు. 

చక్కిలము, లడ్డు మొదలగు చాటి యొక్క కల్ఫున గూడ ఇను 

వ్యాఖ్యానము శయబడినది. 

వెపుడు బియ్యపు పిండి తీనునపుడు మధ్యన సళ్ళు తాగరాదు. ఆండు 

పూటలా సత్తుపిండి తినరాదు. కేవలము నత్తు పిండిని తినరాదు. భుజించిన 

తరువాత తినరాదు, నక్తువులను పండ్లతో నమిలి తినరాదు. అధికముగ భుజింవ 

రాదు. చిన్న *శేగు పండ్లతో, "పెద్ద శేగు వండ్లతో కలిపిచేసిన నక్తువులు పులుపు 
రసముతో కూడి యుండును, బడలికను, దపిని, క్షమమును నశింపచేయును 

ఆ న క్తువులన్ని యు ఆయా (ద్రవ్య గుణములను బట్ట గుణములు గలిగియుండును. 

లోలిలౌథు : పేలాలు దప్పి మొ॥ వాటిని నశింప జేయు చున్నవి. దగ్గును, 
పిత్తమును ఉపళమింప జేయు చున్నవి. అగ్నిది ప్రిని కల్గించు చున్నవి. లఘు 
గుణముకలవి. శీత పీర్యములు,. 

అటుకులు గురు గుణముతో కూడుకొని యుండును. పచ్చని ధాన్య 
ములు, పొట్టుగలవి రోకలితో దంచిన యెడల తయారగు చాటిని అటుకులని 

చెప్పుదు. ఇవి మల బంధమును చేయును. రూత్షము మొదలగు గుణములతో 

కూడుకొని యుండును. 

స క్తువులు కంఠ రోగములను నే|తరోగములను నశింపజేయును, లఘ 
గుణము కలవి, ఈ సక్తువులు నీటితో కలిపి |తాగినయెడల వెంటనే బలమును 
చేకూర్చు చున్నవి. ఈ సక్తువులు ఒకటిగ చేర్చబడి చేతితో కలిపి పిసికి ముద్దగా 
చేయబడినవి కఠినముగా ఉండి బరువుగా ఉండును. వన కృువులు నేతితో కలిపిన 
తరువాత మెత్తగ ఉండునో అవి లఘవుగ ఉండును. చక్కిలాలు, లడ్డులు మొద 
లగు భక్యవి శేషములు సంయాగ, సంసార, కారిన్యాదుల వలన చాటి 

గుణములు వ్యాఖ్యానము చేయబడినవి, సక్తువులను భుజించు నపుడు మధ్యన 
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నీళ్ళనుకాగరాదు. ఉదయ, సాయంకాలములయందు స క్తువులను భుజింపరాదు, 
సండ్లతో నమిలి నక్తులవులను తినరాదు. ఎక్కున సక్తువులను తినరాదు. వెద్దలేగు 
పండ్లు ము॥ పండ్ల సక్తువులు క్ష మాడులను వో గొట్టును. అమర సము కలిని 

హడయంగమముగ ఉండును, ఆ "నక్తున వ్రు లన్నియు (ద్రవ్య గుణములనుబట్టి గుణ 

ములను గలిగి యుండును. 

మూ॥ పిణ్యాక గ్ల గవనో రూతో విష్టంభీ ద్భష్టింభీ దృష్టిదూపణః 

వెళ వారో గురుః న్నీగ్లో బలోపచయ వర్జనః॥ 

ముద్లాదిజాన్తు గురవో యథా దవ్యగుణానుగా 8॥ 

(వతివదాల్థము ; పిణాన్షక 8 = నువ్వులు మొ॥ వాని గానుగ పిండి, 

గ్రవనః=బడలిక నిచ్చును, రూకఃడారూక్షత జేయుు. విస్ట్రంథీ =మలమును 
బంధించును, దృష్టిదూప.ణః = దృష్టిని చెరచును, వెశవారః=ావేశవారము, 

గురుఃవాగురువుగ నుండును, బలోపచయ వర్షనః = బలమును శరీర పుష్ట్రీని 

గలుగ డయును. 

ముధాది జాన్తువైపెసర పప్పు, మినవవవ్వు, మొ॥ వానిచే చేయబడిన 
'సపనవారము, గురవః = గుకుతషమును జేయును, యశా[దవ్య గుణాను 

8 చా వెసవారమునకు దానియందు జేరునట్టి (ద్రవ్యముల గుణ మేగలిగి 

యుండును, 

తొత్త్రర్భమయు : నువ్వులు మొ॥ వాని గానుగపిండి బడలిక నిచ్చును. 

రూక్షమును చేయును. మలబంధమును చేయును. చూపును వెరచును ళొంఠి, 

ధనియాలు, జీలకల్లి, ఇంగువ, నెయ్యి 'మొ॥ వస్తువులను "జేర్చి కలియగాస్ర 

పక్వము చేయబడిన మాంసము వేనవార మనబడును. ఇది గురువుగ, జిగటగ 
నుండును. బలమును శరీరవుష్టిని గలుగ జేయును. 

"పెసరపప్పు, మినపప్పు మొ॥ వాటితో చేయబడిన వేసవారము గురుత్వ 
మును గలిగించును. వేనవారమునకు దానియందు జేరునట్టి (దవ్యములగుణ మే 

గలిగి యుండును, 

కోలిలోఖ : తెలక పిండి [శమను గలిగించును. మలబంధముమ జేయును, 

సూవును చెరచును. 

"వేశవారము అనగా శొంఠి, ధనియాలు, జీలక్మర "మొ॥ (దవ్యములను 

సూవత్మ చూర్ణ ములుగచేసి నంన్కరింవ బడిన మాంనము. ఇది బలమును (ప్రసా 

దించును. శరీరాంగములను బలిస్టముగ వేయును. 

"పనరపవ్వు మొ॥ వాటితో వేయబడిన వేశవారము (పూరణమని ల్ కము 
నందు (ప్రసిద్ద ము గురుగుణము గలిగి యుండును, 
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మూ॥ కుకూల కర్పర (ఖాష్ట్ర కద్వంగార విపాచితాన్ | 

ఏక యోనీన్ అఘూన్విద్వా దపూపా నుత్తరోత్తరమ్! 

"ఇతి కృతాన్న వర్గః” 

(వతివదార్థము : కుకూలహవరుపిడకల నిప్పు; క్రర్పర చిల్ల పెంకు 
(ష్ట్ర )ం హమంగలము (బాణలి); కందు = పెన్న ము; అంగార = కశై నిప్పులు 
వీనియందు; విపాచితాన్ =పక్షాము చేయబడిన; వకయోనీన్ =ఒశే _ద్రవ్యముచే 
చేయబడిన; అపూపాన్ =భత్యములను; ఉ_త్తరో_త్తరమ్ =ఒక చానికంయఠు నొకటి; 
లఘాన్ =లమువులుగా; వీద్యాత్ = తెలుసుకొనవలయును, ఇతి = అని; 

కృ తాన్న వర్ష్గః హా కృతాన్న వర్గము, ఉక్తః చెప్పబడినది, 

తాత్సర్యంయు : ఏకు పిడకల నిప్పు, చిల్ల "పెంకు," మంగలము, పెన్నము 
కునిప్పులు, పనితో పక్షషము జేయబడినట్టింయు, ఒకే _దవ్యముతో చేయబడినట్టి 
భత్యుములు ఒక చానికంచు నొకటి ఉత్తకో త్తరముగ లఘవ్వగ నుండునని 
|గహొంవవలంయును, 

కోలిలోఖ ; కుకూలాదులవేత సిద్దము చేయబడిన భత్యుములు ఒకే 
(దవ్యముతో చేయబడిన యొడల లనువుగ నుండునని (గ్రహింప వలయును. అని 
కృ తాన్న వర్షము చెప్పబడినది, 

మూ॥  వారీణెణ కురంగర గోకర ము గ మౌొతృకాః! 
వ్ య. (3 ల ఫలే 

కాల పుచ్చక చారుష్కు వరపోత శళోర-ణాః॥ 
శ్వదంస్థ రామ శరభ కోహ కారకశంబరాః। 

కరాళకృత మాలౌచ పృవషతశ్ళ మృగాః స్మృశతాః॥ 

లావ వాతిక వరీర రక్ష వరక కర్కరాః। 
కపింజలోపి చ కాఖ్య చకోర కురు బావావః॥ 
వర్తకో వర్తికావైవ తిత్తి రిఃక్ళక రళ్ళిఖి। 

తా్య్మమచూడాఖ్య వరక గోనర్ద గిరి వర్తి కాః 
త ధాశార ప దేందాభ వారటా శ్బృతి విష్కిరాః॥ 

(వతివదార్థమ్మ : హరిణ ౫ ఇజ్జి; పణ = ఆడు లేడి; కురంగ == నల నిల ల్లీ 
బుక = ఎలుగుబంటి; గొ కర్ణ కణితి; మృగమాతృకాః = జింక; కాల 
పుచ్చుక =కాలపుచ్చకము; చారుష్కు = బారువ ము; వరపోత == వరపో తము; 
శక -=కుం చేలు; శరభ =ాశరభము; కోేవాకారక' = కోహాశకారక్రము; శంబరాః= 
ళంబరము; కరాలడాకనూరి మృగము; కృతమాలేడాక్ళత మాలములు; చా 
మరియు; పృృషతః == దుప్పి; మృగాః = మృగములుగా; స్మృతాః = చె ప్ప 
బడినవి; లావడాలావుక'పిట్ట; వాతిక =ావర్తికపిక్టీ; వ_ర్తీరడావ ర్రీరవతి; రక 
నరక ర కృవ_ర్హుకము; కర్చురాఃజాగంపపులుగు; . కపింజం వాకపి జలము 
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(అనగా జెక్కలయందు చిత్ర వర్ణముగల బట్ట వన్నెపకి); ఉపచ।కాఖ్యడాఉప 
చక్రము; చకోర=ాచకోర వతి; కుగుణాహవఃడాకుగుబాహువ్చ; వర్తకః = వెలిచె 

పీట;వ రికా=మీనవలంకి పిట, తితి రఃడాతీతువు పిట, కాకర = కృ కరము, 
ఈల --౨ య ర్ ఆం ఏ రు J 

శిఖీడానెమలి, తా[మ చూడాఖ్య = కోడి, బకర డా వాలుకొంగ, గోనర్ల = 

'బెగ్గురు పిట్ట, గిరివ_ర్థికా ఃడాగిరివర్తి కపటి, తథా అన్తే, శారపదకాశారపదము, 
ఇం| చాభ హా ఇం|చాభము, వారటా శృ తి=ఆడు హంస యని, విష, 'రాః= 

విష్కి రములు. 

_తాత్భర్యము : హరిణము, ఏణము, కురంగము, బుళ్యము, గోకర్ణము, 
మృగమాతృ కా, కాలపుచ్చక, చాగుష్కు, వరపోత, శశ, ఉరణ, శ్వదంష్టా, 
'రామ,శరభ, కొహకారక, శమృర, కరాల, కృతమాల, మరియు పృషతములు 
ఈ 20 మృగ విెేషములుగా చెప్పబడినవి.వటీర, వార్షిక, వార్చీరర క్షవ రక, 
కక్కుభ, కపింజల, ఉపచ[క, చకోర, కురుజబాహూ, వర్తక, వర్తికా, తీతువు 
పిట్ట, |క్రకర, నెమలి, కోడి, వరక, గోనర్గ, గిరివర్తక, సారవద, ఇందా 
భము, మరియు వరటము. ఈ 21 విష్కిరములు. విష్కిరములనగా చిందిన 
థాన్యాదులనుభతీంచు పక్షులని యర్థము. 

కోలిలౌోఖి: తరువాత మాంసము చెప్పబడుచున్నది. హరిణము మొదలు 

కొని, పృషతమువరకు 2] మృగవి *ఇషములు చెప్పబడినవి. లావము మొదలు 

కొని వరాటము వరకు 20 విష్కిరజాతివకులను గురించి చెప్పబడినది. ఏరుకొని 

తిను పకులను విష్కిరములని చెప్పుదురు. 

మూ॥ శతప(తో భృంగ రాజః కొీమష్ట జీవజీవక'8। 

ఖంజరీటక వోరీత దుర్నామాగి కృళా [గవోః। 

లటాషలడుపో వటవో గోశ్వ్వుళో డిండీమాణవ।:! 

జటీ దుందుభి పాళారి లోవా పృష్ట కులింగ కాః। 

సారికా శుక శార్జాఖర చిరిటి కకుయష్టికాం! 
గి 

మంజరీయక దాతూగవా గోధాపు|త్ర (పియాశ్మజాః। 

కలపంక ః వర భృతః వపోతోఒంగార చూడకః। 

పారావతః పొణవిక ఇత్యుక్రాః (పతుదాద్విజాః 

(వ తివదార్ధము :ళత్రప్యతః ౨ బెగ్గుకు వడి, భృంగ రాజః =గండుతు మ్మెద, 

కోయస్టీ = చీకు గొక్కెర, జీవజీవక౩=వెచ్నెలపులుగు, ఖంజరీటక కాటుక 
పిట్ట(మంద పిచ్చుక), హారీత=ాపచ్చపిట్ట,దుర్నా మారి=జలగ,కృశా వ కృశము, 
గృహాః =గ్భహములు, లట్వా= ఊరపిచ్తుక, లడూవ =లడూవము, వటహా= 

వటపహము, గో చ్వేళః = గొ చ్వైెడము, డిండిమాణవడాడిండి మాణవము, జటీ= 

మేకపోతు, దుందుభి = దుందుభి, పార్యార = పారా్యారము,లోవావృన్ట = 
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రాపులుగు, కులింగక = అడవిపిచ్చుక ,సారికావ గోరువంక పిట్ట, శుక =ాచిలుక, 
శార్దాఖ్య =శారాఖ్యము, చిరీటీ = చిరీటీ, కకుయప్టి కా కకుయప్టిక, మంజరీ 

(౧0| 

యక డామంజరీయకము, దాతూ్యూహ వ దాత్య్యూహము, గోపా హచగోవవకతీ, పుత్ర 
(పెయా =పు[త్మ్పపియ యను పతి, ఆత్మ్సజా =-ఆత్భుజ యను పడీ, కలవింకః = 

ఊరబిచ్చుక, పరభృ తః కొ యిల,కపోత = పావురము(గువ్వ),అంగార చూడక = 
అంగారచూడకమను వతి, పారావతఃహపావురము, పాణవిక =పాణవికవతి 

ఇతివాఅనీ, [పతుదాద్వజాః = (పతుద పతులు, ఉక్తాః = చెప్పబడినవి. 

తాల)రంయు ; ఈ లిక్ పతులు పతుదములని చెప్పబడినవి. |వతుదము 
అనగా ముక్కుచె ధాన్య ములయొక్ర్ష్మ పొట్టును వేరుపరచిపిసీలి కాది జంతువులను 

జంపి భతుంచుటవలన (పతుదములని చెప్పుచున్నారు. 

కోలిలోఖు : లేదు. 

మూ! శ్వేత: ఖ్యామ శ్వ త పృృ్ట! కాలకః కాకులీ మృగః॥ 

భేక చిల్ల ట కూశీకా గోభా శల్యక కాండ కా81 

వృషాహికదలీ శ్వావిన్న కులాద్య్యా విలేళశయా:ః॥ 

(వతివదార్థము * శ్వతః = శెల్పపాము, శ్యామ = నల్ల తాచుపాము, 
శ్వితప్పన్దః = శేల్ల ల్ల మచ్చలపాము, కాలకః =కోడెనాగు కుకాలీమృ గడాశకాకులీ 
మృగము, భేక=ై కప్ప, చిల్హటడాచిల్లటము, కూచికా =కూచీకము, గోధాడా 
ఉడుము, శల్యక పదుపంది, శాండకాః = శాండకము, వృష=ాఎలుక, (ఎద్దు) 
అహి పాము, కదలీ=కదలీ, శ్వావిత్ =వదువంది, నకులాద్యాః = ముంగిస 
మొదలననవి, విలళయా;ః వెవిలేశయములు. 

తొలత్టర్యూము : వె నుదాహరించిన వన్నియు విలేశయములు, తణు 
చుగా బోక్కలయందు వసింపుచుండుట చేత విలేశయము లనబడును. 

కోకోలౌఖు : లేదు. 

మూ॥ గోఖరాళ్వత రోషాిశ్వద్విపి సింవార వానరాః 
ర యం 

మార్జార మూషిక వ్యా వృక బ|భుతర శవః॥ 

లోపొక జంబుక శన చాపోలూక శ్యవాయసాః 

శశఘ్ను ఖాన కురర గృ (ధ వేళ్ళ కులంగ కాః॥ 
ధూమికా మధువో చేతి _పసవో మృగ ఇతిణః॥ 

(ఎతివదార్థము : గో = ఆవు ఖర మె గాడిద, అశ్వతర = కంచర 
గాడిద, ఉష్ట౦ జంకు, అశ్వ =గుజ్రము, దీషపి=ాచిుత పులి, సింపవాడాసింహాము, 
ముత = ఎలుగుబంటి, వానరాః ='కోతులు, మాస్దార పిల్లి, మూషిక =ఎలుక్ర, 
చ్యాఘ = పెద్దపులి, _ వృ్యకవాళొ డేలు, బ|భుడా ముంగిస,  తరక్షవఃడాసివంగి 
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అను మృగములు, బాష = పాలపిట్ల, ఉలూక __ గుడ్డగూబ, శం కుక్కా, 

హయస్త్యాహెకాకి మొ॥, కళ ఘ్నీ = చేగబాతి, భాన హ=ాభాసవటీ.,కురర =-కలపహాంస, 

గృ| ధహగద్ద, వేళ్ళ వళ్య,కులింగకాః హనల్ల ఊర పిచ్చుక, ధూమికా ధూమిక , 

మధుహోవామదుహో, ఇతీహాఅని, మృగపతీణ; మ మృగములు, పక్షులు, (ప్రస 

హోః=|పసవాములన బడును. 

తాత్ళర్శ్భంయు :- ఆవు, గాడిద, కంచరగాడిద, ఒంు, గుజ్రము, చిలుత 

పులి, సింహము, ఎలుగు బంటి, కోతి, ఎలుక, పెద్దపులి, తోడేలు, ముంగిన, 

సివంగి, అను నీమృ గములును,వరడునక్కా, నక్క డేగ ,పాలపిట్ట,గుడ గూబ, కుక్కా, 
6 య 

కాకి ము॥, డేగ, భాన పఠతి, కలహంస గద్ద, నల్ల ఊరపిచ్చుక, ధూమిక, మధువో 

అను నీజంతువులును, (వసహములనబడును. [పనహములనగా బలాత్కారముగా 

నావోర పదార్థములను లాగికొనిపోయి తినునవి అని అర్థము. ఈ జంతువులలో 

మృగములు, వతులును కలిసి ఉన్నవి. 

కోలిరోఖ ; ఆవు మొదలుకొని మధువోంతము వరకు కొన్ని పక్షులు 
కొన్ని మృగములు ఉన్నవి, వీటిని (పనహములు అందురు. 

మూ॥ మహిషన్యంకురో హీొత వరాపారుడు వారణాః 

స్పమరళశ్చమర ః ఖడ్లో గవయళ్ళ మవోమృగాః॥ 

(వతివదార్థము : మహిషడాదున్న పోతు, న్యంకు =జింక పోతు,రోహీత వ 
ఖేచరి మృగము, వరాహవపంది, రురుడారురు మృగము, వారణాః=వనుగు 

సృమర = పెద్దచమరీ మృగము, చమర౭=చమరి మృగము, ఖడ్గః=ాఖడ్లమృగము, 

గవయః=అఢవి అవు, మహామృగాః = మహో మృగములనబడును. 

తాల్ఫ్రర్యంయము : దున్నపోతు, జింకపోతు, ఖేచరి మృగము, పంది, రురు 
మృగము, ఏనుగు, పెద్ద చమరి మృగము, చమరిమృగము, ఖడ్లమృగము,అడవి 

ఆవు, ఈపదియున్ను మహామృగము లనబడును. 

కోళిలౌఖు : లేదు. 

మూ వాంస సారన కాదంబ బక కారండవ ప్టవాః॥ 

మృణాళకంఠ చ కావ్యా జలాకార క్ర శీర్షకాః। 

ఉతో్మశ పుండరీకాక్ష శరారి మణీతుండకాః॥ 
కాక తుండ ఘనరావ మద్దు [(కొంచాంబు కుక్కుటాః 

న ద్యాళ్ళో మల్లి కాద్యాన్య పకిణో జలచారిణ 8॥ 

(వతివదార్హము ; పాంసకాాహాంస, సారన = బెగ్గురుపతి. కాదంబ = 

కలవహాంస, బకడావాలుకొంగ, కారండవాానీరుకోడి, ప్త్రవాః =కప్ప మొదలగు 

నవి మృణాల కంఠడామృణాళ కంఠము, చ|కావ్నాడాచ క వాక పతీ, బలా కా చై 

'అెల్లకూ క్కెర, రక్త శీర్ష కాః డా ర క్షశీర్ణ కము, ఉత్కళ =లకుముకి పిట్ట, 
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పుండరీకాక్ష వపుండరీకావవురగు గు, శరారి=ఆజేలు, మణితుండకాః=మణితుండ 
కము,కాకితుండ వహతి గరువు, ఫవృునవరావవవఘనరావము, మద్గు = సిటి కాకి, _కౌంచ 
కౌంచపవీ, అంబుడాకప్ప, కుక్కుటాః=ాకోడి మొదలగునవి,నద్యాళః =నంది 
ముఖము, మళ్లీ కా ద్యాస్య = వ: మాసిన ముక్కు, కాళ్ళుగల తెల్ల హంస మొద 
లగునవి,జల చా రిణః = నీతియం దు సంచరించు, వతీణః = వక్రులు. 

తాళ్ళర్యూము : హంస, బెగ్గుకు వతి, కలహంస. నీరు కోడి, కప్ప" 
మొదలగునవి, మృణాళ కంకము, చ[కవాక వతి, అతెలకొక్కెర, ర క్రోశీర్ణ 
కము, లకుముకి పిట్ట, వుండ కాక. పుగుగు, ఆడేలు, మణి తుండకము, గ్ల 
రువు, నున రావు, నీటి కాకి, 'కౌంచపతీ,కవ, కోడి మొ॥ వి, నందిముఖము, 
మాసిన ముక్క, కాళ్ళుగల "తెల్ల పహాంస, మొదలగునవి నీటియందు నంచరించు 

పతులు. 

లోలిలోఖి : పాంనము మొదలు మల్లిక వరకుగల పశులు నీటిలో నంచ 
రించు జంతువులుగా పేర్కొ వబడినవి, 

మూ॥ మళ్ళా రోహిత పాఠీన కూర కుంఖీర కర్క-టాః। 

శుక్తి శంభో దుః 3బూక శ్రఫరీ వర్శిచం(ధి కాః॥ 

బులూకీ నక మకర శింకుమారో తిమింగిలాః। 

రాజీ చిలచిమాడా్యశ్చ మాంస మిత్యాహు రష్టధా॥ 

(వతివడార్థము. : మళ్ళ్యారోహితవపరోహిత మను మత్స్యము, పాఠీన= 
అనేక దంతములు గల చెప; కూరగా = తాబిల్కు కుంఫీర = కాబుమొని, 
కర్మ టాః=ైా ఎం! డకాయ, శు 3 క దాము త్రెపుచిప్ప, శంఖడాశంఖము (న _త్తగుల్ల ), 

ఉ|దు=ా =కప్నచివ, శఫుదిైాం గిరి పడ స్వభావముగల చేవ, వరల =-వర్శి యను 

మత్స్యము, చం దికాః =చం | క యను మత్స్యము, బులూకి. == బులూకీయను 

మత్స్యము, నక కారు మొలి, మకర = మొనల్కి శింశుమార-ైాపిడక మొనలి, 

తిమింగిలాః = తిమింగిలమను చేవ, రాజివరాజి, చిలచిమాద్యాః = చిలిచి 
మమను చేవ మొదలగునవి, 

తాత్నర్యయు : రోహితమను మత్స్యము మొదలు చిలిచిమమను చేప 
వరకు మత్స్య ములనబడును. 

కోళిలోఖ : రోహిళాదులు చిలిచిమా నములు నీటిలో బుట్టిన చేవలు, 
అని ఎనిమిది విధముల మాంనములు ఆచార్మ్యులు పరిగణించిది, 

మూ॥ యోనిష్వ జూవీ “ర్ట మీ; గోచర త్వాననిళ్సిశే। 

(వలివదార్థము : యోనిషుమభ్య= ఈ యెనిమిది విధములయిన మాంన 
యానుల మధ్య యందు; వ్యామ్మశగో చర త్యాత్ దకలిసియుండు ట వలన; 
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అజావీ = మెక, గొర్లె, ఈ శెంటిని; అనిశ్చికే== ఇవి జాంగములు, ఇవి అనూప 
ములని చెప్పవీలుకాదు. 

తొతృ్రర్హూయు : వైనుదాహరించిన ఎనిమిది విధములయిన మాంనములలో 

"మేక, గొజై, అను నీ రెండును జాంగలానూవచేశములందుండుట వలన 

జాంగలా నూపభేద వురస్పరముగ విభజింప వలను పడదు. 

కోళిలోఖ : ఈ ఎనిమిది విధములయిన మాంన యూోనుల మధ్యలో మి|శ 

యోనులుగా నుండుటవలన మేకలు, గౌర్హాలు నిశ్చయముగ  ఆనూవ జాంగల 

దేశములలో చెదియో నొకచానికి చెందినవని చెప్పుటకు వీలుపడదు. 

మూ ఆద్వ్యాంతాా జాంగలానూపా మ ధ్యేసా ధార ణే స్మృతా! 

వికీర్యాది (క్రియా యా? రక్షణా ద్విష్కిరాదయః। 

(వతివదార్థిము : అద్యాంత్యాః = ఆది అంతములు; జాంగ లానుపాః = 

జాంగల, ఆనూప _ దేశములకు చెందినవిగా; మధ్యే = మధ్యనున్న మి; 

సాధారణోడసాధారణ దేశమునకు చెందినవిగా; సృ తా తలచబడు చున్న వి; 

వికిర్యాదికియాయోగా. ౩ =-పర్పరచుకొని తిను [కియలచేత; భకులణాత్ = 

తినుటవలన; విష్కిరాదయః వవిష్కిరాదులు; నల్రతాః చెప్పబడినవి. 

తాత్సర్భుము : వ నుదాహరించిన యెనిమిది శేదములలో మొదటనుండు 

మృగములు, విష్కిరములు, (పతుదములు నని మూడు విధములైన జంతువులు 

జాంగల ( మెట్ట) దేశమునందు సంచరించుచుండుటశే జాంగలములనబడును. 

కడపట చెప్పబడన మహామృగములు, అప్పరములు, మత్స్యములు, అను ని 

మూడు విధములగు ఆనూవ రేశమునందు నంచరించుచుండుటచేెత ఆనూావము 

లనబడును. నడుమనుండు విలేశయములు, (పనవాములు అను నీ శెండు 

విధములగు జంతువులును, జాంగలముననూ, ఆనూవ దేశమునందును సంచరించు! 

చుండుటచె సాధారణము లనబడును. ఏర్పరచుకొని అవి తినుటచేత విష్కిరములని 
చెప్పబడినవి. 

కోలిలేఖ : ఈ వర్గముల యొక్క మధ్యలో మొదటి మూడున్నూ 
మృగములు, విష్కిరములు, [పతుదములు జాంగల శబ్రముచేత చెప్పబడును. 
చివరి మూడున్నూ మహామృగములు, జలచరములు, మత్సరిములు ఆనూపములని 

చెప్పబడుచున్నవి. మధ్యనుండు శెండునూ బిలేశయ | పసవాములు, సాధారణ 

'దేశజములుగా పేర్కొనబడినవి. మేతకు యోగ్యమైన పదార్థ ములను జల్లునవి 
విష్కిరములని వీటి "సేర్ణు ఉదాహారింపబడినవి. 

మూ॥ తత బద్ధ మలారుచ్యా మాంసానా ముత్తమాహిమాః॥ 

కషాయ స్వాదు విశదా అఘమువో జాంగలాహిశాః॥ 

 _పిత్తోత్తుశ వాత మధ్యే నన్నిపాశే కఫానుగే॥ 



MY క ళు 
959 లా ంగసం|గహ వ్యాథాస్థనము 

(వతివదార్థము : తృత మాంసానాం= వై. జెప్పిన జాంగల, ఆనూప 

సాధారణ జంతువుల మాః ములలో;  జూంగలాః == జాంగల మాంసముటు; 

బగ్గమలాః = మలమును బంర్ంచును; రుచానః = రుచిక్రరములుగా నుండును; 

హిమాః హశీతవీర్య మె నవి; ఉ శృమాఃహశేష్టములై నవి; కషాోయస్వాదు=వగరు, 

మధుర రనము గలవి, విశదాఃహావిశదములై నవి; లఘవః = తేలికగా నుండును; 

హితాః=పథ్యకరములై నవి; పితోత్తలేపి త్రము అధికముగ (ప్రకోపించి; వాత 

మన్యే = వాతము మధ్యను” నుండి; కఫానుగే =కఫము స్వల్నముగ నుండి; 

నన్ని పాకే సన్ని పాత రోగము నందు; హితాః=హి తముగ నుండును. 

తాత్స్రర్యాము వ కై "జెప్పిన జాంగల ఆశూప సాధారణ జంతువుల 

మాంసములలోే జాంగల మాంసము మలమును బంధించును. శీత వీర్యము 

గలది. లభవుగ నుండును. కషాయ మధుర రసములు గలది విశ దములు, 

పీ త్రము అధికముగ [పకోపి: చి, వాతము మధ్యమముగ నుండి, కఫము స్వల్ప 

ముగా గల నన్నిపాత రోగము నందు హితముగ నుండును. 

కోళిరోఖు : అక్కడ జాంగల మాంసములు పురీషమును బంధించును. 

రుచికరములుగ నుండును. మాంసము లన్నింటిలో ఉత్తమములై నవి. శీత 

వీర్యములు కమాయ మధుర రసములను గలిగి యుండును. సన్నిపాతమునందు 

హితకరములు. 

మూ॥ తా[మో౬ఒ[తహగరణః కృష్ణ _స్వేణో వాద్య స్రిదోపజితి. 

లఫీయాన్ ష్యడ ళ్చాసౌ (గాహీ రూతోహిమశ్ళళః॥ 

కటు పాకోడగ్నికృత్ పథ్య సన్నిపొ తేఒనిలా వే! 

(వతివదార్థ దు : అత = ఇక్కడ, త్మామః = ఎజ్రుని వర్ణముగల్క 

హరిణః= ఇల్లే, క్యావ్వఃవణః కృష్టసారము (య్యజమునకు దగినటువంటి చిత 

వర్షపు లేడి) వీటి మాంసము, హృృద్యః = హృదయమునకు హితకర మైనవి, 

[తిదోవజిత్ | తిదోవములన హరింవజేయును; శళః ==కుందేలు (చెవుల పిల్లి) 

మాంసము, లఘీయాన్ =మీగుల లఘవుగ నుండును, అసౌడాఇది, ష[డసః డా 

మధురాది ష[డన యు క్షముగ నుండును. (గాహి=ామలబంధమును చేయును. 
రూకుః=రూక్షముగ నుండును, హిమఃడాశీతలమైన వీర్యము గలది, . కటు 

విపాకః=పాకము వలన కటువుగ నుండును. అగ్నిక్ళత్ అగ్ని దివనమును 
కలుగ చేయును. అనిలావశే సన్నిపాతే=వాతము స్వల్పముగ నుండు నన్ని 
పాతము నందు, పథ్యః =హొతళక్రర మైనది (చెవుల పిల్లీ మాంసము జాంగల మాం 

సములలో చేరినది) కాన కపాయ మధుర గసములు గలది. 

తాత్నర్యూయు : ఇట్టి, కోప సారము, విని మాంసము. వాదయమునకు 

హితకరమైనది. తిదోషములను హరింప చెయును, చెవుల పిల్లి మాంనమ్ము 



మీగుల లఘువుగ నుండును. మధు'రాది షడస యు కృముగ నుండును మలమును 

బంధించును. రూకముగ నుండును. శిత వీర్యము. గలది. కటు విపాక్షమును 

చెందును. అగ్ని దిపనమును క్రలుగ చేయును. వాతము స్వలృముగ నుండు 

నన్ని పొాతమునందు హితకరమెైనది. 

కోలిలోఖ : వణ హరిణములు ఆకృతిలో సమానమైనవి. (ఒకే ఆకారము 
గలవి) తామ వర్ణము గలది హరిణము, కష్ట వర్థముగలది వణము. ఈ పణము 

హృదయమునకు మంచిది. (తిదోవములను హఎంచును. మిక్కిలి లఘవుగ 

నుండును. ష్మృడస యుక్తముగ నుండును. చెవుంపిల్లి రూతు గుణము గలది. 
శీత వీర్యము, కటు విపాకము, జాఠరాగ్నిని వృద్ది పరచును. న్వల్పమైన 
వాతము గల సన్నిపాతము నందువథ్యకరమై నది, 

మూ తద్వల్హావో౬ప్యరూవన్తూ కించి దూతః [పింజలః | 
పా రొవత్మాః కపో తాళ్ళత ద్వద్వన్యాః సు పూబిళతాః॥ 

ఈషదుష్ప గురుస్నిగా బృంవా భావ ర్త కానయః 

తి త్రిరిస్తేవ్యపి వరోమే ధాగ్ని బలశు[కకత్ | 

[గాహి వర్ణ్యోఒనిలో _దిక్కనన్నిపాత పహొరః పరమ్॥ 

ధన్యానూవ విచారిత్వా త్పిఎగ్లోప. గరబ్బంవాణః॥ 

(బలివదార్థతు * లావాడాలావుక పిట్ట; తద్వత్ = కుండలు గుణములతో 

సమానమైనది; అపివారూడ; అరూవఃకూరూక్ష గుణము కలది కాదు; 

కపింజలః వక పెంజలము; కించి దూవః = కొంచెవలు రూవము గలది: పారా 

వతఃడాగువ్వ; చడామరియు; కపోతాః=పావురనము లు; తద్వత్ కుందేలు గుణ 
ములతో సమానమైనవి; వన్యాః అడవి యందున్నవి; సుపూజితాః మిక్కిలి 

(పళ మైనవి (ఇండ్లలో నివసించుచునవి, అపథ్యవంలు,; వర్తకాదయః =వరర్త 

కము మొదలగు జాంగల మాంసములన్నియు; ఈపషదుషప్లగురున్ని గాః స్వల్ప 

ముగ నున్ట్యమును చేయును, గురువుగ, జిగటగ న.ఎడును; బృంహణాః = శరీర 

పుష్టినిచ్చును; శేమ్వపి=ఆ వర్తకాదులలో గూడ; తి త్తిరివాతిత్సిరి పతి 
మాంసము; వరః = శష్టము; మెధాగ్న్ని బలశు|క్రక్ళిత్ బుద్ది బలమును, అగ్ని 

బలమును, శు[క మును వృద్ధి చేయును; [గాహి 2మలబంధమును చేయును; 

వర్ష: వవర్ష మునువృద్ది చేయును; పరం జ మిక్కిలి; అనిలో[దిక సన్ని పాత 

హరః = వాతముయొక్క_ ఉ|చేకముతో కూడిన సన్నిపాతమును పోగొట్టును; 
ధన్వానూప విచారిత్వాత్ =జాంగల, ఆనూపదేశములందు సంచరింనుట వలన; 
సి గ్టోఫ్ట గురుబ్బంహణః జిగట, ఉషప్టము, గురువుగ నుండి బలమును చేకూ 

రును, 

తాత్సర్యంయు : లావుక పిట్ట మాంసము టుంచేలు మాంసము యొక్క 
గుణములతో సమానమై నది, రూతు గుణము గలది గాదు. కపింజలము కొంచెము 
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రూతక్షత గలిగించును. గువ్ప, పావురము గూడ వెనుకటి గుణములస కలిగి 

యుండును. అడవిలో సంచరించునవి మిక్కిలి | పళ స్తములుగా ఉండును. ఇండ్లలో 

మచ్చిక చెసి సాకుచున్నపి (వశ న్తములు కావు. వర్తకము మొదలగు జాంగల 
మాంసములన్నియు న్నల్పముగ ఉస్టమును చేయును. గురువుగ నుండి జిగటగ 

నుండును. శరీర పుప్టినిచ్చును. ఆ వర్తకాది పతులలో గూడ తిత్తిరి పది 

మాంసము (శస్టమెనది. బుద్ది బలమును, అగ్గి బలమును, ళు కవచ వృద్ది 

జెయుకు. మలబంధమును "చేయును. శరీర కాంతిని వృద్ది పరచును. చాతిక 

నన్నివాతము నందు మిక్కిలి పథ్యకర మైనది. జాంగల  ఆనూప బఇశములందు 

సంచరించుచుండుట వలన జిగటగ నుడుకు. గుసువుగ నుండును. ఉప్పపర్యము 

బలమును చేకూర్చును. 

కొలీలొథఖ : లావుక పిర్లు మాంసము కుంగేలు మాంసమువలె గుణము 

గలిగి యుండును. రూత్షము గాదు. కపింజలము కొంచెము రూతము గలది, 

పారావత, కపోతములు శెండును వన్యములై నచో పథ్యములు. గృహముల 

యందున్న యెడల అపథ్యములు. వ ర్తకాదులలో తిత్తిరి పతి మాంసము 

(శేవ్టము. 'మేఖఫాదులను వృద్ది చెయును. శరీరమునకు శాంతిని |పసాదించును, 

ఆ తి త్తిం పతీ జాంగల ఆనూప దేశములలో సంచరించును గాన స్నిగ్గముగ 

నుండును. ఉవ్వ ఎర్యము గలది గుకుగుణము, శరిరమునకు బలమును 

కలిగించును. 

మూ: నాతిపథ్యః శిఖీపథ్యః [కో|త్ర స్వర వయోదృశామ్!। 

తద్వచ్చ కుక్కుటో వృప్యో (గామ్యస్తు “వలో గురు 81 

మేధాల కరా వన ద్యాః క" రాః సోపచ [క్ర కాః॥ 

గురుః నలవణః కాణకలోతః నర్వదో వక్ళత్ | 

(వతివదార్థమయు ; కఖి--సమలీ మాంనము, నాతి పథ్యః = స్వల్పముగ 

వథ్యకరమెైనది; శాత, న్వర వయోదృశామ్=చెవులు, న్వరము వయన్సు, 
నేత్రములు వీనికి. పథ్యః = హితకర మైనది, కుక్కుటః అడవీ కోడి మాంసము, 
తద్వచ్చ = నెమలి మాంసముతో తుల్యమైన గుణము కలది, వృమ్యఃడాశు[క్ర 
నును వృద్ది చేయును. (గామ్యన్తు వ (గామములయందు. సంచర్ంచెడి కోడి 

మాంసము, " శేష్టలః = శ్రేవమును, గురుః డాగురుత్వమును చేయును. కక రాఃమా 

పిన్న క క్కెరపిట్ట, సోపచక్రశాః 2ఉవ్యకికము అను వాని మాంసము, మేధా 
నలకరః బుద్ధిని అగ్ని దిపనమును గలుగ జేయును, పృాద్యాః =హృదయ 
మునకు హాతకర మెనవి. కాణకపోతః =కాణ కపోత మాంసము, నలవణః = 

కొంచెము ఉప్పుగ నుండుము, గురుః కాగురుత్వమును చేయును, నర్వదోవక్ళత్ = 
సర్వదోపషములను (పకోపింప చేయును, 

Cal తాల్బర్యంమయు : నెమలి మాంసము స్వల్పముగ పధ్యకరమైనది. చెవులు, 
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స్వరము, వయన్సు, నేత్రములు వీనికి హీతవును చేకూర్చును. వయస్సునకు 
హితకరమనగా వయస్సు _స్తంభఖింప చేయును. 

అడవీకోడి మాంసము నెమలి మాంనముతో సమానమైన గుణముగలది. 

శుకమును వృద్ది చేయును, [గామముల యందు సంచరించెడు కోడి మాంసము 

శ్రీేమ్మమును, గుర త్వమును కలుగ చేయును, 

పిన్నక క్కెర పట్ల, ఉపచ|కము అనువాగ్: మాంసము బుద్దిని, అగ్ని. 

దీపనమును గలుగ జేయును. హృదయమునకు మంచిది. _కాణకపోత 
మాంసము కొంచెము ఉప్పగ నుండును. గుకువుగ నుండును. సర్వదోషము 

లను వృద్దిపరచును. 

కోళిలేఖ : నెమలి స్వల్పముగ హితకరమైనది. (్రో(తాదులకు వధ్యమై 
నది. వయస్సునకు గూడ మంచిది, త్వరగా కృద్దాప్యమును రానియదు. 
అడవి కోడి మాంసము గూడ నెమలి మాంస గణములను గలిగి యుండును, 

(గామ్యుమైన కోడి మాంసము (జనపద సంచారి] మెత) వ్రేమ్మముము చేయును. 

తక్కినవి తాత్చర్యాంశములు, 

మూ॥ గురూసప్త స్నిగ్ధ మధురా వరాశ్చాళో యో త్రరమ్॥ 

మూత ళు1క్ష కృతో బల్యా వాతఘ్నా; కఫపిత్తలాః ॥ 

(వలివదార్థము : | అతో వర్గాః = ఇకమీ/5 _ చెప్పబడు బిలళయాది వర్గ 
ములు, యథో శరమ్ = ఒక గానికంు నొకటి విశేషముగ, గురూష్ట న్నిగ్గ 
మధురా మహ గురువుగ, సషగ్గముగ, మధురము“ నుండును, మూతకు క్ర 

కృతః=మూ[తము, శుక్రము వీని నధికముగ వృద్ది చేయుము. బలా డా 

బలకర మెనవి, వాతభఘ్నాాః = వాతమున హరింప 5 జేయును. కఫ ప త్రలాః—ా 

కఫ పి త్తముల వృద్ది నొొందించుసు, 

తొత్ఫ్రర్భంచు : పిమ్మట చెప్పబడు బిలళయాది వర్గములు ఒకదాని కంెు 
నొకటి విశేషముగ గుూువుగ, స్నీ గ్దముగ మధురముగ నుండును. మూత 

మును, శుక్రమును అధికముగ వృద్ది చేయును. బజమును చేకూర్చును, వాతమును 

సోగెటును. కఫపీ తములను వచ వరచుళు 
ట _ం అధి 

లల లఖ : తరువాత చెప్పబడు బిలేశయా'ది వర్షములు యథో త్తరము 
గురుత్వము, ఉప్పత్వములను అధికముగ చేయును. పఏవర్షము, యేవర్ష మున 
కంచు ఉత్తర వర్గముగ నుండునో అవర్షము, ఉ త్రరవర్గమునకం బుగురుత్వాదుల 

చెత అధికముగ నుండును. అమి సమ స్తు మూ తమును, కుక్రమున కు వృద్దిపర 
నును. బలకరములుగ నుండును. వాతమును నళింవ జేయును. పిత్త శ్లహ్మములను 

వృద్దిపరచును. 
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మూ॥ శీతా మవోమృగా సేమ (క్రవ్యాదాః (పసవోః పునః 

చతముష్యూః సృష్ట విణ్యూ ా మాంనలాః కటుపాక్తినః 

జీర్హార్ళో [గవాణిీ దోవ శోమారానాం పరం హితాః ॥ 

గోధా నియచ్చతి విషంమూషకః ళు[క వర్ణనః 

(వతివడార్థము ; తమ = ఈ వర్షములలో, మహామృగాః = మహే 

మృగములు, నాం = నీత పర్యము గలవి, పునః = మరియు, (క వ్యాదాః = 

మాంసమును భుజించునటి, (వనహోః వ (పసహాములు (పిల్లి, గద,గుడగూబ 
౬ C౧ © a) 

మొదలగునవి), చతుష్యః= నేత్రములకు మం -చచిచెయును. సృష్టినిననుస్ర తాః 

మల మూ(తములను స్మకమ ముగ వెడలింప జయును, మాంసలాః హై 

మాంసమును వృద్ది పరచును; కటుపాకినః = కటు విపాకమును చెందును 

జీర్లార్భః =పురాణార్భన్సు, [గహణీదోవ శోషారానాంచ(గహణీ రోగము, 

శోవరోగము గలవారికి, పరం మిక్కిలి = హితాః -వధ్యకర మైనవి, గోధా = 

ఉడుము, (నీక.డుము), విషం = విషమునునియచ్చతి = నశింప చేయును, 

మూపషకః ఎలుక; శుక్ర వర్లనండాశు|కముగు, వృద్ది చయును. 

తాల్తర్భూము : ఈ వర్షములలో మహా మృగములు శీత వీర్యము గలవి: 

మరియు మాంసమును తీనున ట్ర ('పసహములు అనగ పిల్లీ, గద్ద, గూబ మొ॥ 

నేత్రహతములు. మల మూ(తములను న్యకమముగ వెడలింప చేయును. 

మాంసమును వృద్ది పరచును. కటు విపొకమును చెందును. పురాణారత్రిసన్సు, 

(గహాణీ, శోష రోగ పీడితులకు మిక్కిలి వథ్యకరమెైనవి. ఉడుము మాంసము 
విషమును నశింపచెయును. ఎలుక మాంసము ళు క్రమును వృద్ది చేయును. 

ఫొలిరౌొథి: ఆ వర్షములలో మహా మృగములు ఫీత్ర వీ రని ములు 

(క వ్యాదాః అనగా (కవ్యం =మాంనమ్, భుంజత తీ (పసహః. ఈ (పసవా 

ములు చకుష్యుములు. మూ (తమును, మలమును వృద్ది పరచుచున్నవి. మాంస 

మును గూడ వృద్ది పరచును. ఉడుము విషహారము. ఎలుక శుక్ర వర్ణకము. 

మూ॥ శుష్క కాస శమాత్యగ్ని విషమ జ్వర వీనసొన్ 

శార్భ్య "కేవల వాతాంళ్ళ గో మాంనం సన్నియచ్చతి 

చటశకాః శైమ్మలా స్నిగ్గా వాకఘ్న్మ్నాకః శు|క్రలాః పరమ్ ॥ 

గురూస్టో మహిషః స్నీగ్గ స్వవ్న చార్గ్య బృహత్వకృత్ 

తద్వద్వరాహః (శ్రమవో రుచి ళు[క్ల బల(ప్రదః ॥ 

(సలివదార్థితు ; గో మాంనండాగో మాంసము; కుమ్మ కాస (శ్మో 

తగ్ని విషమ జ్వర పీనసాన్ శుష్క కానము (పొడిదగ్గు), |శమ=| శమము; 
అత్యగి అధిక దీపనము; విషమ జ్వరము, పీసనము వీటిని, కార్భ్యండాక్ళళ 

త్వమును; చవామరియు; కేవల వాకాన్ =వాతములను; నన్నియచ్చతి వనశింప 
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జెయును; చటకా: = ఊర పిచ్చుకల మాంసము; శ్రష్ములాః = శ్రేష్మమును 

చేయును; విన్నగ్బాఃహాస్నిగ్గముగ నుండును; వాతఘ్నాః=వాతమును హరింప 
జేయును కఫ పిత్తలాఃహకఫ, పిత్తముల వృద్ది నొందించునుు మహిషః == 
దున్నపోతు మాంసము, గురూప్ప ౩=గురువుగ, ఉప్టముగ నుండును; స్నీగ్గః= 

స్నిగ్గముగ నుండును; స్వప్న, దార్జ్య్య బృహత్వక్ళత్ నిద్ర, శరీర దార్జ్యము, 

పుష్టి వీనిని కలుగ చేయును; వరావాః=పంది మాంసము; తద్వత్ దున్నపోతు 
_ మాంసముతొ నమానమైన గుణము గలది; (శమహాడ|శమను బోగొట్టును; 

రుచి శుక బల్మ్పదఃచరుచి, శు కము, బలము పనిని వృద్ది పరచును, 

తొత్గర్భ్యూయు : గో మాంనము, శుమ్య కానమును, (శమను. అధిక 

దీవనమును, విషమ జ్వరమును, పిననమును,  కృశత్వ్యమునుు కేవల వాతమును 

హరింప జేయును. ఊర పిచ్చుక మాంసము శ్రేమ్మమును వృద్ది చేయును. స్నిగ్గ 
ముగ ఉండును. వాతమును హరింపజయును. విశేషముగ శు కమును వృద్ది 

పరచును. దున్నపోతు మాంసము ఉవ్టముగ, మిగుల గురువుగ నుండును. 

నిద్రను, శరీర దార్జస్ట్రమును, పుష్టిని గలుగ జేయును, పంది మాంసము, దున్న 
పోతు మాంసముతో, సమానమైన గుణములు గలిగి యుండును. మరియు 
_శమను బోగెట్టును, రుచిని, శుుక్రమును, బలమును అధికముగ గలుగ 

కోళిలౌథి: గో మాంసము పొడిదగ్గు మొదలగు వాటిని. బోగెట్టును, 

సతత కాది విషమ జ్వరములను వారించును, తక్కినవి తాతృ ర్యాంశములు, 

మూ॥ వాంసః స్వరకరః పితర క్ర జిన్నేదురో హిమః | 

(వతివదార్థయు ; _ హాంసః = పహొంనమాంనము; స్వరకర:ః హన్వరమును 

వద్ది పరచు; పిత్త రక్తజిత్ =పేత్త రక్తమును జయించును; మేదురః== 
'మెదన్వులకు; హిమః చల్ల నిది. 

తాత్మ్భ్రర్భ్యుమయు : వాంసమాంనము స్వరమును బాగుపరచును, రక్తపిత్త 

నును నశింపజేయును. 

కోలిలొఖ :  హాంసమాంసము స్వరకరము. రక్తపిత్త వినాశమును 
వేయును, ఎవ అతి 'మెదన్సు కలవాలో వారికి కీతముగ నుండును. కొందు 

చరక పాఠము ననుసరించి 'మధురః అహిమః' అని చదువుచున్నారు, 

మూ॥ కఫ పిత్త కరా మ త్య్బ్యాః పరం పవన నాళ నాః॥ 

[వతి (సోతో విచారిత్వా దొ కాళ స్లవ నేనచ 

దోహితః (వ్రవరసేషాం చిలిచిమో ఒవర క్) 

అగోచర విఛారిశ్వాత్ సర్వ దోవకరోహినః।; 

కుఖిరః పరమం వృ స్ట్ బృంవాణః పీణనో గురుః॥ 

17 



ల్రఫీర్రీ అష్టాంగనం[గహ వ్యాఖ్యానము 

(వతివదార్థము : మత్స్యాః=ాచవలు; కఫమును పిత్తమును వృద్దివరచును* 
వరంవహమిక్కిలి; వవన నాశనాః = విశేషముగ వాతమును నశింపజేయును! 
తేపాం= ఆ చేపలలో; రోహితః=రోహిొతమను చేవ; (పతి |సో = విచారి 

త్వాత్ =పవాహమున.. కెదుకుగ నంచరించుచుండుట వలన; చ= మరియు; 

ఆకాశ ఫ్హ్రవననే = ఆకాశమున శెగురుట చేత; పరం=౭మిక్కిలి; |వవరః= (శేష్ట 
మైనది; (ఉడుము బిలేళశయ వర్షములలో (శేస్టము. నల్ల యిజి మృగ ౩ర్ల్గములో 
(శేష్టము.) చిలి చిమఃడాచిలి చమ మను చెప; అవరః నికృష్టమైనది; అగోచర 
ఏచా రిత్వాత =ఊఅయోగ్య స్థానములలో సంచరించుట వలన: నః౭ఆ చిలి.ఏమము; 

సర్వదో వకరః = (తిదో షములనువృద్ది పరచును; కుఠీరః =ఎం[డకాయ మాంసము; 
పరమమ్ == ఎక్కువ; వృష్యుః = వాజీకరము; _ బృంహణః = బృంహాణము; 
(పణనః తృ ప్తినిఛ్చును; గురు8=ైగుగనువు. 

తాత్ఫోర్యుయు ఏ. చేపలు కఫమును, పిత్తమును వృద్ది పరచును. విశేష. 
ముగ వాతమును నశింప జేయును. ఆ చేపలలో రోహితమను చేవ (పవాహ 
మున కెదుగుగ సంచరించుట వలనను, ఆకాశమున శెగురుట చేతను మిక్కిలి 
_శేస్టమెనది. చిలిచిమమను చెప నికృష్ట మైనది. అయోగ్య స్థానములలో సంచ 
రించుట వలన చిలిచిమము |త్రిదోషములను వృద్ది పరచును. ఎం|డకాయ 
మాంసము ఎక్కువ వాబికరము. బృంహణము. తృప్తి నిచ్చును. గురుత్వమును 

భలిలఖి : చేపలు పి త్తశేషడ్తి కరములు. వాతమును నశింప జేయును, 
ఆ చేపలలో రోహితమను చేప చాల (ోక్షమెనది. నీటికి ఎదురుగ నంచ 
వలన, మరియు నీళ్ళ మధ్య గుండి ఒక్కాతూరి స్వభావము వలన ఆశాశమున 

కెగురును. అందువలన మిక్కిలి (శేషస్ట్రమెనది. చిలిచిమమను చేవ నికృ్ళన్టమెనది. 
ఇది బురద మొదలగు వాటిలో సంచరించును. ఎం|డకాయ మిక్కిలి వాజీ 
కరము, 

మూ॥ నాతి శీత గురు స్నిగ్దం మాంస మాజ మదోవలమ్, 

శరీర ధాతు సామాస్యా దనభిష్యంది బృంహణమ్॥ 

విపరీత మతే శ్రేయ మావికం బృంవాణంతు తత్ । 

(వతివదార్థి ము ; అజం మాంనంాా సుక మాంసము, నాతిశీత్ర గురు 

స్ని గ్గండాన్వల్చశీతలము, గురుత్వము, స్నిగ్ధముగ నుండును. అదోవలమ్ = 
స్వల్ప దోషమును చేయును. శరీర ధాతుసామాన్యాత్ =పురువ శరీరములోని 

మూంన థా తువునకు తుల్యమైన గుణముగలది యగుట వలన కొంవెమువాత 

మును వృ ద్రచయును. అనభిమ్యంది= అభిమ్య ందముకాదు., బృంహణమ్ = శరీర 

తాత్స్భర్భాతు : మేక మాంసము స్వల్ప శీతలముగ నుండును. గురుత్వ 
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మును, స్నిగ్గత్వమును కలిగించును. 'మేక శరీరములోని ధాతువులుగూడ మనువ్య 
శరీర ఛాతువులతో తుల్యములుగ నుండుట వలన న్వల్పముగ శైమ్యమును, 
శరీర పుష్టిని గలుగ జేయును. 

(వతినదార్డ యు : ఆవికం=గొకై మాంసము, అతో విపరీతం=ా మేక 

మాంసమునకం"లు విపరీతముగ (అనగా అత్యుష్టముగ, స్నిగ్గముగ, ధోషయుక్త 

ముగ, శైష్యకారిగ), తత్ అది, బృంహణం శరీర పుష్టి కారిగ నుండును, 

_ తాత్సృర్యూము : గొక్లై మాంసము మేక మాంసమున కంట విపరీత 

గుణముగలదిగ నుండును. శరీర పుష్టికారిగా నుండును. 

ళోళిలొఖ :. మేక మాంసము స్వల్పమైన శీతవీర్యము గలది. న్వల్పగురువు 
స్వల్పస్నిగ్ధము గలది. దోష. సామ్యతకు భంగము వాటిల్లునట్లు చేయదు" 
పథ్యముగ నుండును. న్వసామర్థ్యము వలన, పురుష శరీరమందలి నమన్త ధాతు వ్ర 
లతో సామ్యత నుండుట నలన అనభిష్యంది. శారీ"రే వత్యుతి అవోరళ్చ 

విహారళ్చ యః స్యాద్ధాపగుళై $సమః ధాతుభిర్విగుణూ యశ్చ (సోతసాం సప 
దూషకః" ఇతి. 

మూ॥ అతి మేధ్యం త్య బేన్మాంసం హతం వ్యాధి విషోదక్రైఃః 

స్వయం మృతం ధూమ పూర్ణ మగోచర మృత౦కృళమ్! 
సద్య|ోవాతం వయస్థంచ శుద్ధం నురభిశస్యతే! 

(వతివదార్థము : అతి మధ్యం మిక్కిలి మెదన్వ్యులెన వారికి నంబఠధథిఠి 

చిన, మాంసం=మాంసమును, బ్యాాథి ఏిషోద్నకై వ్యాధుల చేత, విషముల 

చెత, హతం చంపబడిన వారికి సంబంధించిన, మాంసండామాంనమును, వా= 

లేక, సియం మృతం = స్వయముగ చచ్చిన వారికి సంబంధించిన మాంసండా 

మాంసమును, ధూమ పూర్చంచ-పొగచె చచ్చిన వాని మాంనమును, అగోచర 

మృతం అజ్ఞాతముగ చచ్చిన వాని మాంసమును, (భృశం ఆనూప "దేశమందలి 

జంతువు, జాంగల చేశములో పుష్టి చెందిన దాని మాలసము, కృశం=ా 

జాంగల దేశమందలి జంతువు, ఆనూనచేశమందు కృశించిన దాని మాంనమును 

త్యజేత్ వదలి పెట్ట వలయును. సద్యోపహాతం = అప్పుడే చంవబడినదాని 
యొక్క మాంనము, చచఊమరియు, వయస్థం = వయస్సులోనున్న జంతువు 
యొక్క మాంసము, నురభి = మంచివాసనగల మాంసము, శస్యతి [పశ స్త 

మెనది. 

తొత్భర్భామయు : మేదోఠోగి మాంసము, వ్యాధులచేత, విషముచేతః 
ఉదకముచేత చంపబడిన వాటియొక్క మాంసము, న్వయముగ చచ్చిన వాటి 

యొక్క మాంసము, పొగచే చచ్చినవాని మాంసము, దేశ్నవె పరత్యమువలన 
స్పష్టి చెందిన లేక కృశించిన జంతువులరెమొక్ళు మాంసము గర్జ్మి ంపబడినది, 
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అపుడే చంవబడిన జంతువుయొక్క- మాంసము, వయస్సులోనున్న 
జంతువులయొక్క_ మాంనము, మంచి వాననలు వెదజల్లు మాంసము (పశ్త 
మెనది. 

కోళితౌఖ : మేదస్ని యొక్క మాంసమును పరిత్యజింపవ లను. వ్యాధ్యా 
దుల చేత నష్టబున మాంసమును త్యజింపవలెను. కారణము శెలియకనె 
చచ్చినవియము, దుర్చలమైనవిచమును, మిగుల బలిసిన శరీరము గలపీయును, 
వ్యాధి. జలము, విషము వీనిచే మృతి జెందినవియునునగు జంతువుల యొక్క. 
మాంనమును వర్షింవవలెను. అపుడే చంవబడినవియు, మంచి యొవనము 
నందుండు జంతువుల యొక్క మాంనమును, సాంయువులు, అన్గులు మొ 

 తీసివేయబడిన మాంనమును భుజింవవలెను. 

మూ॥  ఏణః కరంగో వారిణః శథో లావః రపెంజల: | 

త త్తిరి కృకరో గోధా శ్యావిద్ గృ్భ!ధో మృగాధివః, 
బర్జిణః సారికా న్యలకుర్హ సో రోహిత కచ్చపౌ। 

వ్ర చా[గ్యాః స్వవ న్లేషు పవశా స్టేవ్వపి నద్ద్రతాః | 

లావైణ గోధాః సించోళ్ళ, నిండితో గారి సదర్గుర 8 | 
బుళ్యః కాణ కపోతఖ్ళ శేషము కం యశాతథమ్॥ 

_ 

జాతిలో చేరిన మృ గవిశవము, హరిణః = ఎజ్రిని జింక, శళః కుందేలు 
లావ హలావుక పిట్ట, క పంజలః = అక్కూలయందు చి త్రవర్ణ ముగల బట్ట వన్నె 
పతీ తి_త్తీరిః =తితువుపిట్ట, కృళరః == కృకరము, గోధాడాఉడుము, శ్యావిత్ = 

' fs ఇ న అగ Be Cn —_ 
నల్లని ఏదువంది, గృ(ధ్రఃడాగద్ద, మృగాధివః = సింహము, బర్హ్జీ ౪౪౫ నెమళ్ళు, 
సారికాః = గోరువంక వకులు, న్భంకుడాజింకపోతుు పొనః = హాంసము, 
రోహితడరోహిొతమనుచేవ, కచ్భవడాతాబలు, వ_్ధ్మీ్షావ_ర్తిశియను చేప, 
స్వవరెషుడాతమ తమవర్గ్షల యందు, అ|గ్యాఃడాశెప్టముశై నవి, శేవ్వపి= 
వాటిలోగూడ, లాపపణగోధాఃనింహాళ్ళ =లావుకపిట, నలనె "పెదకండు గల - 

రు య “(యె ౧ జంక, ఉడుము మరియు సింహము, (పవరాః = మిక్కిలి (శేవములుగా, 
© సత్ర ళా డాచెప్పబడినవి; గః == ఎద్దు, దర్థురః =కవ్ప, బుళ్యః == మనుబోతు. 

చ == మరియు, కాణక పోతః౩ ైకాణక పోతము, నిందితః = గర్గ ంపబడినది, 
శవం =మిగిలినవి, య థాతథమ్ = ఉన్న దున్నట్లుగా, ఉ_క్షండాచెప్పబడినది. 

(వలినదారయము : ఏణ*హచనల నె సాదక్రండుగల జింక, కురంగం హై ఇటో టు ౧ంమ్బ్ల్లా 0 ౧౧ యలు 

తొల్స్శ్ర్శ్భంయు ; నల్లనై బద్దకండ్రుగల జింక్, కురంగము, ఎట్లని జింక కుందేలు ఇవి మృగవర్గములో శే్టమెనవి. లావుకపిట్ట, బట్టవన్నె పతి, తీతువు పిట్ట, కృకరము ఇవి విష్కైరవర్లములో | శేష్టమెనవి, నల్ల ని ఏదుపంది, ఉడుము ఇవి బి లేశయవర్గములో _శేషమెనవి. గద్ద, సింహము ఇవి _పసహావర్షములో a 
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గ్రస్ట్రమెనవి. గోరువంక పకి [పతుద వర్షములో (శేస్టమైనది. _జింకపోతు 
మవోమృగ వర్గములోను, పహూంసము జలచారీ వర్షమునందు, రోహిత మత్స్యము, 

తాబలు, వ ర్హీయను మత్స్యము జలజ వర్గము నందును (ోష్టమెనవి. ఈ 

అన్నింటిలో గూడ వణాదులలో ఏణము, 'లావాదులలో లావుక పిట్ల, నల్లని 
ఏదు పంది, ఉడుము ఈ శెంటితో ఉడుము, గద్ద, సింహము ఈ శెంటిలో 

ఇంహాము _ప్టమెనవి. ఎద్దు, కప్ప, మనుబోతు. కాణకపోతము ఈ నాలుగు 

తమ వర్గ్షములలో నింద్యములు, మీగిలిన వాటిని, వాటి చాటి గుణములను 

బట్టి ౭తలుసుకొనవలయును, 

కోలిలో : _పణాదులు తమ వర్గములలో (శేస్టమైనవి. తక్కినవి తాత్స 
రాస్ట్రం శములు, - 

నూ॥ గురూణ్యండాని బాలానాం కపాయ నుధురంఫలమ్ 

వృద్దా నాం స్నాయుభూయిష్థం అబల్య గురుదోవలం॥ 

పుం సీగయోః పూర్వుపశ్నా 3 గురుణిీ గర్భిణిగురుః | 

అసు ఎర్యోషిచ్చతుష్పా తు విపాంగేషు పునః పుమాన్ ॥ 

శరస్కంధోరు పృష్టన్యు కటా, కరో శ్చ గౌరవమ్! 

త థా౬౬మ పశా్వశ యోర్య థా మా రం విసిర్లి శక్॥ 

శోణిత (ప్రభృతీనాంచ ఛాతూనా ముక, రోత్తరమ్; 
మాంసాత గరీయా వృషణ "నే ఢ వృక్క యకృత్ గుద మ్॥ 

ఇతి మాంసవర్ణి ః 

(వతివదార్హము : అండాని=ా గుడ్డు, గురూణి= గుగుత్వమును చేయును 
బాలానాం = లేశ వయస్సుగల జంతు వులయొక, వలమ్ =మాంనము, కషాయ 

మధురము = కపాయముగ, మధురముగ నుండును. వృద్దానాండాముసలితనము 
గల జంతువులయొక్క, వలం=ామాంసము, స్నాయుభూయిష్టము = మీక్కూట 
ముగ స్నాయువులతో కూడి యుండును, అబల్యం =బలకరమైనదికా దు. గురు మహ 

గురువు, దోవలము == దోవకర మెనది. పుం స్థ/యోజా పురుష (స్త్రీజా తిజంతు 

వులయొక్క, పూర్వ వశ్చార్జెడా పూర్వ పశ్చార్థభాగముల యందలి మాంసము, 
గురుణీ=ాగురువుగ నుండును చతుప్పూత్సు = నాలుగు కాళ్ళుగల జంతువు 
లలో; యోషీత్ == స్త్రీజాతి మాంసము, లఘు = లఘువుగ నుండును, పునః= 
మరల, విపాంగేషువ=వతీ జాతులలో, పుమాన్ =పురుమవ పకి మాంసము, 
లఘుః=లఘవుగ నుండును శశీరస్కంధోరుపృవ్యన్య శిరము, భుజశిరస్సులు, వీపు, 
పిరుదులు, తొడలు, వెనుకభాగము వినియుక్క, కట్యాసక్ష్నః = నడుము, 
తొొడలయొక్కు, తథా = అశు, ఆమి వపక్యాళశయ్యయోాః=ఆమాశయ, వక్వా 

శయములయొక్క్ళ- మాంసము, యథా సపూర్ణ=యధాపూర్వ్ణముగ, గొరవమే=ా 
గుకుత్యముగలదియని, వినిర్లి ఫేక్ = ని ?ంపబడినది. శోణిత _నభృతీనాం థాతూ 
నాండర కాది ధాతువులకు, మాంసాత్ దామాంనమునకంశు, వృషణ, మే|ఢ, 
వృక్క యకద్గుదం వృష ణములయందలిమాం సము, మేఢమునందలి మాంసము, 
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వృక్యముల యందలి మాంనము, యకృత్తు నందలి మాంసము, గుదము నందలి 

మాంసము, గరీయః = గురుత్వము గలది. ఇతి=అని; మాంసవర్షః = మాంన్ల 

వర్గము, ఉక్తృఃవహచెప్పబడినది. 

తాత్సృర్భయు ; పకులయొక్క గుడ్డు గురువుగా నుండును, లేత వయ 

న్ఫులో నుండు పకతులయొక్కు మాంసము, కషాయ లవణ రసములు గలిగి 

యుండును. ముసలి వకులయొక్ళు- మాంసము మిక్కుుటముగ స్నాయువులతో 
కూడుకొని. యుండును. బలకరమైనదికాదు. గురువు. [తిదోవమములను వృద్ధి 

పరచును. పుకుష మృగములయొక్క మాంసము బ్ 'డ్తునుండి చై భాగము 

శిరోభాగము) గురువు, (స్త్రీ మృగముయొక్క మాంసము బొడ్డునుండి కింది 
ఇళ భాగము గురువు, గర్భవతియెన జంతువుయొక్ళ- సమస్త శరీరము నందలి 

మాంసము గురువు. చతుష్పాద జంతువులలో స్ర్రజాతి మాంసము లఘువు. 

మరియుపకులలో, పురుషపతీయొక్క మాంసము లఘువు,సక్షియందుండు మాంస 

మున కంలు కటి మాంసము గుకువు. కటికంకు పృష్థము గురువు. పృష్టమున 

కంశు తొడలు గురువు. తొడల కంఠ భుజశిరస్సులు గురువు. భుజశిరన్సుల 

కంజు శిరన్సు గురువు. ఈ విధముగనె పక్వాశయము కంకు ఆమాశయము 
గురువు. రకాదిధాతువులలో ఉత్తరో త్తరము గురువుగా తెలుసుకొన వలయును. 

ఎట్టులనగా?ర క్రమున కఠ శు మాంనము, మాంనమునకంకై మేదస్సు, మేదన్సు 
కంచు అస్థి, అస్టికంశు మజ్జ, మజ్జకంకు కు|క్రసారము గురువు. మాంసమున 

కంచు వృషణములు,వృవణముల కం“లు మ ఢము, మె ఢమున కంశు వృక్కాలు, 

వృక్క్యాలకం ఈ యక్ళత్తు, యక్ళత్తు కంకు గుదము గురువుగా నుండును అని 

మాంసవర్గము ముగింపబడినది. 

జిరోలి : పకములయొక్కు గుడ్డు గురువులు. పిల్ల పకులయొక్క 

మా౦నము, కషాయ మధుర రసము గలది. ముసలి పకులయొక్ళ_ మాంసము 

మిక్కుటముగ స్నాయువులు కలిగి యుండును. బలకరముగాదు. గురువు. 

_తీదోవముఅను చేయును. ' గర్భవతి యైన పతీమాంనము గుకువు. తక్కినవి 
తాత్సర్యాంశములు, అని మాంన వర్గము, 

_గ్భారిక్ర వర్ల ము_ 

మూ॥। శాకం పొఠా శరీ [శూషా నునివండ సతీనజమ్। 

(తిదోషఘ్నం €ఘు (గ్రాహి సరాజకున వానుక మ్- 

ఘనిష౦ండో ౬ గ్నికృద్వ్భృమ్య న్తేషు రాజక్షవః వరమ్। 
(గవాణ్యర్నో విళార ఘ్నా వరో ఛేదీతు వాన్తుకః। | 

హ _ని దోవతయం కున్దం వృష్యాసోష్టారసాయనీ | 
శాక మాచీ సరాస్వరా బాంగేర్యవ్లూగ్ని దీవనీ; 
[గ ఫా ణ్యర్మ్యో ఒనిల శ్లేష్మ హితోష్టా (గ్రాహెణ్ల్ అఘుః॥ 
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(వతివదార్థము : పాఠావచిరుబొద్ది, శరీ==కచోరము, |(శూషా=ా 
కసివింద, నునివండవావెంచలి, సతీనజను=ానతీనజము, రాజతవః -చిలుకకూర 

వాస్తుకరంచ=చ(కవర్తి కూర వీటియొక్క, శాకంచకూర, (తిదోవన్నుం= 
| తిదోషములను పహారింపజేయును. లఘు = లఘువుగ నుండును, గాబా = మల 

బంధమును చేయును. తషు=ానె జెప్పిన పాశాదిశాక ములలో, నునిషండః=ా 

చెంచలికూర,  అగ్నికృత్ =విశేషముగ  అగ్నిదీవనమును గలుగ జేయును, 
వృష్యుః-ళు[క మును వృద్దిపర చును, పరండావనిశోషముగా, రాజతవః = చిలుక 

కూర, గహణ్యర్యో  వికారమఘ్నః = |గవాణి, అర్శస్సు వీనిని బోగొట్టును, 

వాస్తుకంహాచ[కవర్తికూర, వర్చో భేదిడామలముసు భేదించును, కాకమావీ = 
శాచికూర, దోవుతయం=। కిదోషములను, కుష్పండాకుష్ణమును,  హంతి=ా 

పోగొట్లును, వృష్యూూ=-శు[కకరము, పో సా కించితుహ్హ్వ ముగ నుండును, రసా 

యనీ =రసాయనము, నరాడాశరీరములో గడ్డకట్టియుండు వస్తుపులను ఛేదించును, 
స్వర్యా = కంఠన్వరమునకు హితకరమెనది, :దాంగారిడాపులిచింత, అమ్లా=ా 
పుల్ల గ"ండును, అగ్ని దీపనీ=ాఅగ్ని దీపనమునుచేయును, _(గహణ్యర్యో౬నిలైాష్థు 

హితోస్రా= గహణి, అర్భన్సు, వాతము, శేషము, వీనియందు పథ్యకరము, 

ఉమపిరంముగలఅది, (గాహిణేడామలమును గటిపర చును, లఘుః = లఘువుగ 
an aD రి 

నుండును, 

తాళ్ళ్రర్యంయు :  చిరుబొద్ది, కచోరపుకూర, కసివిందకూర, చెంచలి 
కూర, సతీనజము, చిలుక్రకూర, చ[ కవ ర్రికూర ఈ శాకములు (తీదోషములను 

హరింపచేయును. లఘువుగ నుండును. మలబంధమును జేయును. 

నామాన్యగుణమ-లను వ నుదహరించిన వాటికి చెప్పి విశవమగుణములను 

చెప్పుచున్నారు. పైెనుదహరించిన, పాఠాదిశాకములలో చెంచలి కూర విశేష 
ముగ, అగ్నిదివనమును గలుగ జేయును. శుకోకరము. _ ఇది జలమధ్యములో 
'మొలచును. దిని యాకులు వులిచింతయాకులవఅ నుండును. 

చిలుకకూర విశేవముగ (గ్రహణి, ఆర్భన్ను వీనిని పోగొట్టును. 

చక్రవ_ర్తికూర మలమును ఖేదించును. 

కాచికూర |తిదోవములను, కుష్ట మును బోగొట్టును. శు కక్రరము. 
కొంచెము ఉప్పమునుచెయును. శరీరమునందు చేగముగ వ్యాపించును. శరీ 
రములో గడ్డకట్టియుండువన్తువులను భేదించును. కంఠస్వరకరము. రసాయనము. 

పులిచింత పులుపుగా నుండును. (గహణి, అర్శస్సు: వాతము, 

శేషము వీనియందు వథికరమైనది. _ఉపవ్టవీర్యము. మలమును గట్టి పరచును. 

అఘువృ్పగ నుండును. 

కళలే ల ; కాచికూర శరీరము నందు స్వస్థతను గలుగ జేయుటచేత 
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రసాయన తుల్యముగ నుండును. చాంగరికాతు[చామ్లి కే యని యర్థము, 

పృుటిచింత యని తెలుగు, 

మూ॥ వటోల న వలారివ శారాషా వలుజామృతాః I 
న్ా లు బట a 

వే-తా్యగ బృహతీ వాసా కుంతలీ తిల వరి శా? | 
లం 

మండూక పర్తి కర్కోట కారవేలక పరుటాః ॥ 
ca . రా 

నాడీ కలాయ గో జివో వొరాకం వనతి క్రమ్ || 

కరీరం కులకం ననీ కుచేలా శకులాదనీ॥ 

కఠిల్లకం కేంబుకం శీతం నరోశాతక కర్కశమ్॥ 

తిక్రం పాకే కటుగాహి వాతలం కఫపిత్తజీత్॥ 

(వతివదార్థము ; (1) పటోల=పొట్ల, (2) స పలా =నంబ రేణు, 

(2) అరిష్ట = వను, (4) శార్జాషా= గుకుజా, (క) అవల్లుజా=ాజావంచి, (6) 

అమృళాః = తిప్పతీగ గ (7 1) శతా గై వెదురునొమ్ము, (6 ( ర్) బృ హాతీ ములక” 

(9) వాసా == అడ్డసరము, (10) కుంతలీడానూత్ము తిలజాతి; (11) తిలవర్ణి కా 
= బదరము, (121 మండూక్ర పర్టీ డామండూక | బహ లేక సరస్వతి ఆకు, (18) 

కర్క టడాడావరడంగి, (14) కార వేల్లక ==కాకర, (15) పర్పటాః = వర్వాట 

కము, (16) నాడీకలాయడా శకులాత్షము (ఇది సువర్చలా భేదము) (17) 

గోజబిహ్వో = బరివెంక, (18) వార్తాకమ్ = కత్తిరివంగ,( 19) వనతి కకమ్డాకోడిళ 
పాల, (20) కరీరంహవదురుమొలక లేక చేటకొమ్మ, (21) కులక్రండచిట్టి 
తుమికి, (22) నందిడానందివృకము, (28) కుచలడాచిసబోద్ది, (24) శకులాదనీ 

=ైకటుక రోహిణీ, (25) కటిల్ల కం ఎజ్రిగలి చేను, (26) "కేంబుకం = కేంబు 
కము, (27) కోశాంతక-ావీర, (28) కర్ప శమ్= కోంపిల్ల ము, ీత్రండా కీత వీర్య 

ముగ,తి కంతి కర సము, పాకేకటుూపాకము వలన 'కటురనము, (గాబా=ా 

మలమును బంధించుసు. వాతలండావాత శారీ, కఫ ఫపి త్ర జిత్ =కఫ పి త్తములను 

బోగెట్లును. 

తాత్ఫ్ర్మ్భోయు ; బాట్ల, నంబరేణు, వేము, గురజ, బావంచి, తిప్పతీగె, 
వెదుకుగొమ్ము, ములక, అడ్డ సరము, కుంతలీ, బదరము, సరన్వతి యాకు, 
డావరడంగి, కాకర, పర్వాటకము, నాడీకలాయము, బరివెంక, క తిరి 
వంగ, కొడెపాల, కరీరము, చిట్రితుమికి, నంది వృక్షము, చిరు బొద్ది, కటుక 
రోహిణి, ఎల్ల పునర్నవ, కేంబుకము, వీర, క పిల్ల ము అను నీ యిరువది యుని 
మిది శాకములు న్ట్త్ర పీర్యుములు. తి కరసము, కటు. విపాకముము గలిగియుండును. 
మలమును బంధించుగు. చాతకారి, పత్ర కఫములను శమింప జేయును. 

కలిలోఖి : న వలా=ాసాతలా; అరివః 8 హానిమృః; శార్వమ్లా అంగార 
—-— (a) 6 

a 
వల్లి కా; అవల్లుజః == సోమరాజీ; అమృతా వ=గుడూ చీ; సతః =వంశసద్భృళః; 
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మండూకపర్లీ డమండూకీ (నైవ ఆదిత్య వల్లీ); నాఢిక లాయః =జాల్తీ (నైవ 

శకులాక్షః); చేలా పాలా; కకులాదనీ -కటుశా; క ఠిల్లి 8 వవర్ష సూ ఛేదః; 

కశాతకం=దధిత్ఞమ్, 

మూ! వాద్యం పటోలంు [క్రిమి నుత్ స్వాదువొకం రుచి(ఫ్రదఘ్ 

పిత్తలం దీపనం భేది వాతఘ్నుు౦ బృహాతీ ద్వయమ్ |] 

వృషంతు వమి కాసభ్నుం ర కవి త్త వారం పరమ్ । 

కారవేల్లం నక టుకం౦ దీపనం | క ఫది త్త జిక ॥ 

వార్రాకం కటిం తిక్తాప్తం మధురం కఫచాతజిత్ | 

నజూర మగ్ని జననం “వాద్యం రుచ మపి త్తలమ్ Il 

కరీర మాధ్యానకరం కపాయం స్వాదు తి క్షకమ్! 

కోశాత కా వలుజకౌ ఛేది నా వగ్ని దీవనా ॥ 

శ్యామా శాల్శ్మ లి కాశ్ళ ర ఫ౦జీకగ్ల క యూ ధి కాః |! 

వృవావనీ తీరి వృత బింబీ తనిక వృష కాః || 

లో[ధః శాణక కర్భూదారః వేలు ర్భృవమూవషి కా 

భల్హాతక ౩ కోవి దారః కమలోత్పల కింశుకమ్ ॥ 

వటోలాది గుణం స్వాదు కషాయం పి శ్రజిత్ పరమ్ |] 

(ఎఅతివదార్థము : పటోలం == పొట్ల; హృద్యం చై హృదయమునకు 

మం చిది; [కిమినుక్ = [క్రిములను బోగొట్టును; సారిదుపాకండపాక్రము వలన 

మధురముగ నుండును; రుచి (పదమ్ డారు రుచిని బుట్లించును; బృవాతీ ద్వయం 

ములక, వాకుడు, ఈ రెండును; పి త్తలం=పి త్తమును వృద్ది చేయును; దిపనం= 

అగ్ని దీవనకా 6; బెదిడామలాదులను భేదించును; చాతఘ్నుండావాతమును 

పారించును; వృషంతు= అడ్డ సరము; వమికాసఘ్నం = వమనమును, కాసమును 

పోగొట్టును; వీరం విశేషముగ; ర కపి తపారంచర క్తపి త్తమును బోగొట్టును. 

కారవేల్ల కాకర; నకటుకం కొంచెము కటువుగా నుండును; దీపనం 

=అగ్నిదీపనశారి; పరంచవిెశషముగ, కఫజిక్ = కఫమును జయించును, 

వారాకం = వంకాయ; కటు వచాకటు రసము గలది; తి క్షడతి క్తముగ 

నుండును; ఉప్షం = ఉష్ణ వీర్యము గలది; మధురండాతియ్యగ నుండును; కఫ వాత 

జిత్ హకఫవాతనులను బోగొట్టును; సజారండాకొంచెము ఉప్పుగ నుండును; 

అగి జననం =జఠరాగి్నిని బుట్టెంచును; హృద్యం = హృదయమునకు బొతకర 

మెనది; రుచ్యం=ారుచిని బుట్టించును; అపి త్తలం=-కొంచెము పి త్తమును కలుగ 

చేయును. 

కరీరంవ వెదురు మోవు; ఆధ్యానకరం డాకడుపు నుబ్బరించును; కపూయ 

స్వాదుతి క్త 'కండారసమునందు మధురముగ తి కృముగా నుండును, 
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కోశాత కావలుజకా =లీర, చావంచి ఈ రెండును, చేదకాడావాశాదు 

లను ఛేదించును; అగ్నిదీప సా అగ్ని కివనమును కలుగ జేయును. 

శ్యామా నల్ల బెగడ, శాల గలి కా బూరుగ; 'కాళ్ళర్య = గుమ్ముడు; 

ఫంజీ =జారంగి; కర్ణి కడా చేమంతి; యూధి కాడాఅడవి'మొల్ల ; వృతాదనీవా 
బదనిక; కీరవృ్వణా = = మీరవుతను (చిన్న వివ; వింబీ=ైదొండ; తనికడా 
తనికము; వృజీ కా =వృవమీక; లో[ధ= ల్ద్దుగ; శాణక = శాణాము; కర్చుచారః 

=కాంచనము; సశేలుః-విరిగి; వృగ =అడ్డ సరము; మూపి.కా = ఎలుక చెవి; 

భల్లాతక॥ =జీడి;కో విదారః == ఎట్ల క*ంచనము; కమల =కమలము; ఉత్పల 
కలువ; కింళుకమ్ = మోదుగ-_ఇవి, వటోలాది గుణం పొట్ల మొదలగువానితో 
తుల్యమైన గుణము గలవి; స్వాదు కపాయంైామధుర కపాయముగ నుండును; 

పరండావిశేవముగ; పి_త్తజిత్ దాపి_త్తును బోగొట్టును, 

తాత్సర్యము : పొట్ల వ్యాశయమునకు మంచిది. - [కిములను బోగొ 
ట్టును, మధుర విపాకమును చెందును. నోటికి రుచిని బుట్టించు ములక, వాకుడు 
(బృవాతీద్య్వయము) అను నీ శెండు శాక్రములును పి త్తకారి, అగ్ని దిపనమును 
చేయును. మలాదులను ఖేదించును. ఫాతమును హరించును. అడ్డసరము వమ 
నమును, కాసమును హరింప జయును, విశేషముగ ర క్తపిత్తమును బోగొట్టును. 
కాథర కొంచెము కటు రసము గలది. అగ్నిదిపనకారి. విశేషముగ కఫపి త్తము 
లను బోగొట్టును. 

వంకాయ కటు రసము గలది. కొంచెము చేదుగనుండును. ఉప్ప వీర్యము. 
మధురముగ నుండును. కఫవాతములను జయించును. కొంచెము ఉప్పగనుండును., 

_ హృదయమునకు మంచిది. నోటికి గుచిని బుట్టించును, కొంచెము పిత్తకారి. 
వెదురు మొలక కడుపు నుబ్బరించును. కషాయ మధుర తిక రనములను 

గలిగి యుండును, 

వీర, చావంచి ఈ రెండు భాగములు వాతాదులను భేదించును. అగ్ని 

దిపనమును గలిగించును. రూకత్షముగ నుండును. 

నల్ల తెగడ, బూరుగ, గుముఢెడు, బారంగి, చేమంతి, అడవిమొల్ల , బదనిక' 
చిన్నవిప్ప, దొండ, తనికము, వృవీక, లొద్దుగ, శాణము, కాంచనము విరిగి" 

అడ్డ సరము, ఎలుక వెవియాకు, జీడి, ఎ|రకాంచనము, కమలము, కలువి 

మోదుగ ఇవి _వె జెప్పిన పొట్ల మొదలగు వానితో తుల్యగుణములుగలవి 
మధురముగ, కమోయముగ నుండును. విశషముగ పిత్తమును పోగొట్టును" 

కోళిలోఖ : శాన్టమాదులు మొదలుకొని కింశుకము వరకు వటోలాదుల 
గుణములతో కూడియుండును. మధుర కపాయరనములను గలిగి 
విశేషముగా పిత్తమును జయించును, శ్యామాడాతివృత్, భంజీ =భారంగీ, 
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వృ జూదనీ=వన్హాకః, వీరవృవ! దా పతికః (నైవ కశిరుకః), బీంక్రీ=ర కవలా, 

ఇలుః = శే స్మూతకః; కింశుక 8=-పలాళః (తస్య కునుమ ఏవ శాక త్వం )---- 

మూ! ఇగ మూ(తా సరా ఫంజీ కరీరం స్యాదఖీరు క్లమ్॥ 

సతిక్తం లఘు చమమ్యం వృష్యం దోవ[తయ పణుక్ | 
తండులీయో హిమో రూతః స్వాదు పాకరసో అముః॥ 

మదపిత్త విషాసృృ ఘ్నే ముంజాతం వాతపిత్త జిత్ | 

స్నిగ్గం శీతం గురుస్వొదు బృంహణంశు | కక్ళృత్ పగమ్॥ 

పాలంక్యా పి చ్చిలా గుర శైష్మలా ఛేదినీ హొమా। 

మదఘ్నుు పోదకాచంచుర్లా'హీతా పూర్వవత్త భా 
విచారీ వాతపిత్తఘ్ను మూ|[తలొ స్వాడు శీతలా। 

జీవనీ బృంహణీ కంళ్యా గుర్వీ వృష్యారసాయనీ॥ 

చతుప్యా సర్వ దోషఘ్నీ జీవన్తీ మధురా హిమా। 

శాకానాం (వవరా న్యూనా ద్వితీయా కించి దేవతు॥ 

వాతపిత వారా భ ౦జీ పర్వణి పర్వ పుష్టికా। 

(వతివదార్థము : : భంజీ= _(బావ్యాణ యప్రిక (గంటు భారంగి) శాకము, 

బద్దముూ?|తా = మాత్రమును బంధఢించును. సరా వ(విశేచకము) శీఘముగ 

శరీరమందంతట వ్యాపించును. అభీరుజంవశతావరీ, కరీరం వహ వెణుతురు పువ్వు, 

సతి _క్షండాకొంచెము చేదుగనుండును, లఘు =లఘువుగ నుండును, చతువ్యం = 
వాజీకరము. 

తండులీయః = చి ట్లికూర, పొమః = చల్ల నిది, రూక రూాక్షము. 

స్వాదు పాకరనః=మధుర విపాకము, మధుర రనముగలది. లఘుః=లఘువు. 
మదపి త్త విపాసృఘ్న॥ == మదము, సి త్తం,విషము,ర క్షదోషము వీనిని నశింప 
జేయును. ముంజాతం = = ముంజాతము, వాతపి త్రజిత్ = వాతపి త్తముల 
నుహారిం పజేయును. స్నీగ్గండా స్నీగ్గముగ, కీశ్రం=ాశీతలముగ, గురు =గురువుగ, 

స్వాదు =మథురముగనుండును. బృంవాణం= శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును. పరం= 
విశషముగ, శు క్రక్ళత్ ళు కమును వృద్దిచేయును.పాలంక్యా = మట్టు బచ్చలి 

కూర, పిచ్చిలా=జిగటగ నుండును. గుర్వీవాగురువుగ నుండును, శ్లేషశ్చ్రలా = 
శ్రేమ్మకారి; 'భేదిసీామలాదులను భేదించును, హిమాడాశీతలముగ నుండును, 
ఉపోదకా=దుంవ బచ్చలి, మదఘీ=మదమును వారించును. చంచుః వ 
పొలముబచ్చలి, _గాహీడామలమును జంధించును, 

తె = దుంప బచ్చలి, పొలము బచ్చలి ఈ రెండును, తథా = 
అస్లు, పూర్వవకి మట్టు బచ్చలితో తుల్యమైన గుణము గలవి, విడారీడా 
నేల గుమ్ముడు, వాతపి త్రఘ్నీ = వాతపి త్తమును హారింన "జేయును. 
మూ(తలా = మ్యూతము నధికను జేయును స్వాదుశీతలా కా 
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మధురముగ, ' కితలముగ నుండును, జీవసీ = బలమును, బృంవాణ్డీ = 

శరీర పుష్టిని గలుగ "జేయును. కంశాగిడాకంఠ న్వరమునకు హితకర మైనది, 
గుర్వీ=ాగురుత్వమును జేయును. వ్యస్యూ=శు[క్రమును వృద్ది జేయును 
యనీ = రసాయనముతో  తుల్యవై నది. జీవంతీ =పాలకూర, చకుష్యా= 

నేతములకు హితమును చేయును. గర్వ దోషఘ్నీ ==|తిదోపములను హరింప 
జేయును. మధురా = మధురముగనుండును, హిమావానీత వీర్యము గలది. 

శాకానాం = అన్ని విధములయిన శాక్రములలో, |[పవరా=మికి్మితి (శేష్ట 

మయినది. ద్వితీయా = రెండవ పాలకూర, _నూస్చనా తక్కువ గుణము గలది 

పంతు కించిత్ కాని తక్కువ గుణములు కలది. ఖండీడాదిరిసినము, పర్వణి = 
పర్వణీశాకము, పర్యపుష్టికా=- పర్వపు్నాకాశాకము, చాతపి త్రహరాడావాతపితృ 

ములను హారించున 

తాత్తర్భాయు : గంటు భారంగి శాకము అల్ప మూ[తమును చేయును 

విరేచనశకారి; శతావరీ, వెణుతుకు పువ్వు కొంచెము చేదుగా నుండును. లఘువు 

నెతములకు మంచిది; వాజీకరము. 1తిదోమహరము, చిజ్రికూర చల్ల గనుండును, 

రూకము, మధుర రస, మధుర విపాకమును “జెందును. లఘు వు, మదము. 

పిత్తము, విషము. ర క్షదోషములను బోగొట్టును. 

ముంజాతము వాతపిత్తమును జయించును. స్నిగ్దముగ, శీతముగ,, 
గురువుగ, మథురముగ నుండును, శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును. విశమముగ 
శు|కమును వృద్ది పరచును, మట్టు జఛ్చలి కూర జిగటగ నుండును. గురువుగ 
నుండును. శ్రేమ్ణికారి. మలాదులను ఖేదించును, శీతలముగ నుండును. 

దుంవ బచ్చలి కూర మదమున : వారించును, 

పొలము బచ్చలి మలమును బ3ధించును. 

దుంపబచ్చలి, పొలము బచ్చ.లి ఈ రెండును మట్టు బచ్చలితో తుల్య 
గుణము గలవి. నెల గుమ్ముడు వాతపిత్తమును హరింప జేయును. మూ తము 
నధికముగ జేయును, మధురముగ, శీతలముగ నుండును. బలమును, శరీరప్పుష్టిని 

గలుగ జేయును, కంఠ స్వరమును చాగువరచును. గురుత్వమును చేయును. 
ళు[కకరము, రసాయనముతో తుల్య మెనది. 

పాలకూర నె తములకు మంచిది. (తీదోషములను వారించును. మధురముగ 

నుండును, శీత వీర్యము గలది, అనిష విధములయిన శాకములలో శష్టమెనది. 

తక్కిన పాలకూరలు తక్కువ గుణము గలవి, 

దిరి సెనము, వర్వణీ, పర్వపుష్పికా, శాకనులు, వాతపి త్తములను, 
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కళిలేల : గంటు భోరంగి ఛోకవు) మూత్రము నదికముగ చెయును. 

విశేచన కారి, శతావరీ శాకము, వెణుతు ఏ పువ్వు చెదుగా నుండును, (తిదొమ 

ములను నళింప చేయును. 

ముంజాతః అనునది కాళ్ళీర దేశముల యందు “సహోయకః” అని 
అందుకు. భండీ = మంజిష్టా, పర్వపుబ్ప = నాగదంతీ అని యర్థము, 

మూ॥ కూష్మాండ తుంబ కాలిగ క౮రూర్యాకు తిండిళ్లమ్॥ 

తథా (తపున చ రాక చిగ్భాటం “ఫీ వాత" త్ | 

భేది విన్టంభ్యభిష్యంది స్వాదుపా: రనసుగురు॥ 

(వతివదార్థము : కూయాగ్ట్రండ -గువటం్రిడు; తుంచెచ2సార; కాలింగ = 

పుచ్చ; కరా్యారువములుదోన; ఉర్వాము =దోన; తిండిశమ్ డాతిండిశము; 
థా == అక్ష) |తపుసడాదోనలో భేదము; చీనాక == చీనాకము; చిర్భటం= 

బుడమ (ఆనువాని శాకములు) కఫవాతక్ళత == కఫవాతములను చేయును; 

భేది = వాతాదులను భేదించును. విష్టంభి = మలమును గట్రిపరచును; అభిష్యందిడా. 

శ్రష్మమును చేయును; స్వాదుపాకరసం = కుధుర రన మును, మధుర విపాకమును 
జెందును. గుకుత్వమును జేయును. 

తాళ్ఫర్యంయు : గుమ్ముడు, సొర, పుచ్చ, ములుదోన, దోన, తిండిశము, 
(తపునము, నాకము, బుడమ అనువాని శాకములు కఫవాతములను చేయును. 

వాతాదులను భిదించును. మలమును గట్టిపరచును. శేషస్తిమును చేయును, మధుర 
రసము, మధుర విపాక్రమును చెందును, గుపత్వమును చేయును, 

శళిలౌఖ: కూప్యాం డాదులు, వాక శ్లేష్మములను వృద్దిపరచును, మలాదు 
అను భదించును, మల బంధమును వేయును, (నోతస్సులసు (సవింప చేయును. 

మధుర రసము, మధుర విపాకమును పందును, ఉరాసన్టరుః =క ర్కాటి కా అని 

అర్థము. 

మూ వల్లీ ఫలానాం (వవరం కూష్మూూ ఎడం వాత పితజిత్ | 

వసి శుద్ది కరం వృష్యం తవుం త్వతి మూ(తలమ్॥ 

తుంబం రూక్షతరం. (గాహి కాలి .గోర్యారు చిర్భటము। 

బాలం పిత్తవారం శీతం విద్యా పకమతో ఒన్యధా॥ 

(వతివదార్హము ; ; వల్లీ ఫలానాం వత్ గలయందు కాచెడి ఫలములలో; 

కూష్మాండం = గుముుడు; (పవరం=(శహ్మమెనది; వాతపి త్రజిత =ైవాతసి త్రము 

లను జయించును; వ స్తేశుదికరండావ స్సిని శుద్దిపర చును; నృహ్యం= =శు క్రమును 
వృద్దిచేయును. 

తపునండాదోసన; అతిమూ[తలం=పీ” శమముగ మూ|తమును వెడలింప 

"జేయును; తుంబం = సొరకాయ; రూక్షత రం వమమిగులరూతవమును జేయును; (గాహి 
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= మలమును బంధించును; కాలింగ=పుచ్చ (కలంగిరికాయ); ఉర్వారు దోస 

భేదము; చిర్భటంహబుడమ, ఇవి; బాలం=ాలేతవి; పిత్తపారం =పిత్తమును 

పవారింప జేయును; ీశ్రం = ఫీత వీర్యము గలవి; పక్వం = పండెనవి; అతోన్యథావ 

వికుద్దముగ నుండునని; ఏిద్యాత్ = తెలసికొనవలయును 

తాళ్ళర్భుము : స్రగ్గాల యందు కాచెడి ఫలములలో గుమ్ముడు (ేష్ట 

మనది. వాతపి తములను వారింప జేయును. వస్తిని శుద్ది చెయును. శు క్రమును 

వృద్ది పరచును. దోస విశేషముగ మూ తమును -ఎడలింప జేయును. 
© 

సొరకాయ మిగుల రూక్ష్షముగ గుండును. మలమును బంధించును, 

పుచ్చ, ఉర్వారు, బుడమ ఇవి లేతగ నుండునపుడు పి త్రమును హరింపజేయును, 

నీత్త వీర్యము గలవిగ నుండును. ఈ గుణములకంకు ముదెరినపి వీరుద్దముగ 

నుండును. 

ళళిలోల: తీగెలకు కాయు ఫలములలో కూప్ఫ్యూండము (శేస్టమెనది. 

వాత పిత్త నాశకము. వీని శోధించును, వృవ్యము. 

(తపునము అతి మూ తలము. సార మిక్యిలీ రూతము. మల బంధ 

మునుచేయును. బాలం = అపూర్ణరసం, పక్వం = బాలాద్విపరితం అని యర్థము. 

మూ శీర్ణ వృంత౦తు సళూరం పిత్తల౦ కఫవాతబిత్ | 

రోచనం దీవనం హృద్య మప్టిలాఒ౬ఒనాహనుల్ల ముః॥ 

[వతివదార్థము : కీర వృంతం = నక్య్థాదొ న. సజారండాకొంచెము ఉప్పగ 

నుండును. పిత్తలం = పితమును చేయును. కఫవాతజిత = కఫ వాతము 

లను జయించును. రోచనండానోటికి రుచిని బుట్టించును. దీవనండాఅగ్ని దిపన 

కార్, హృద్యం = హృదయమునకు మంచిది. అభలానాహానుత్ = అష్టిలా, 

ఆనాహా రోగములను బోగొట్టును. లభఘుడాలఘువుగ నుండును. 

తాత్చర్భము: నక్క దోవ కొంచెము ఉప్పగనుండును.పి_త్తమునుచెయును. 
కోఫవాతములను జయించును. నోటికి రుచిని బుట్టించును. అగి్న్ని దిపనమును 

చేయును. హృదయమునకు మంచిది. అప్లీలా యను వాత వ్యాధిని, ఆనాహా 

రోగమును పోగొట్టును. లఘువుగ నుండును, 3 

_ భలిలోభి |; శీర్ణ వృ న్తం -శీర్ణంవృ నం న బంధనస్థానం శుష్కుంయస్య 

యత్ పాఠ మతిక్రమ్య వర్తతే తత్ ఈవత్ వారం. కొంచెము ఉప్పగానుండును. 
పి త్రకరము, వాత శ్లేష్మ్యనాశకము, రుచికరము.హృద్యము,అప్లీలను,ఆనాహమును 

నశింపజేయును. లఘువు, అష్లిల "వై [పకరణములలో చెప్పబడును. 
ఇ 

మూ॥ మృణాళ లి; శాలూక శృంగాటక క శేరు కాః॥ 

నందీ మాషక శేలూట (శెంఛచాదన కలోడ్యకమ్॥ 

సతరూఢం కదంబంచ రూతం (గాహీ హినుంగురు" 108, 
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(వతీవదార్జ ము : మృణాళ = తామర తోడు, బిన=ాతామర దంటు, 
శాలూక =ాతామరదుంప, శృం గాటక మాప, ' కెడ్డ, కా కాః = నమ శ్రదుంప, 

నంది = నంది వర్ణనము, మావక=మాషక:యు , కేలూటడాఅ త్రీలో నొక విధము. 
(కౌంచాదన = (కౌంచాదనము. కలోడ్యకమ్ = —తామర పూన, నతరూఢం = 

సతరూఢము, చ=ామరియయు, కదంబం = కదంబము, రూకుండారూక్షముగ 

నుండును, (గాహీ = మలముసను బంధించును. హిమం=శిత మెన వీర్యము 

గలది. గురు = గురుత్యముకు జేయును, 

తొాత్న్రర్యూయు : తామర తూడు, ఇామర దంటు, తామర దుంవ, వరి? 

గెడ్డ, నమ్మదుంవ, నందివర్దనము, మావక్షము,అ త్తిలో భేదము, | కాంచాదనము, 
ఆామరపూన, నతరూఢము, కదంబము రూక్షముగలవి. మలమును బంధించును, 

శీతపిర్యముగలవి. గుకుత్వకారులు. 

కోళిలోఖు ; మృణాళాదులు రూక గణము గలవి. మలమును బంధించును. 
శిత వీర్యము. గురుత్వమును చేయును. మ,,ణాళం =బిసాంకురము,శాలూకం = 
పద్య్మకము, కదంబ; హకందవి శేషః 

మూ॥ కదంబ నాలికా కుటింజర కుతు.బక్రమ్॥ 

చిల్లీ లట్వాక నిష్పాన కురూటక' గవేథు కాః। 
యాతుకా సాల కల్యాణీ (శ్రీప్ల పీలుపర్షి -కా॥ 

కుమారజీవ లోణీకా యవశాక సువర్చులాః 

కూష్మాండ నీలినీ న్వర్చా వృకభూమక లత్మ ణాః॥ 

ఆలు కానీచ సర్వాణి త ధాసూ. క్ని ౬క్ష్ళా। 

జీవ నిక శ్చంచుక పర్తీ (ప్రపున్నాట కుబేర: మ్! 
స్వాదురూతం సలవణం వాత శై శ్రైరం౦ గురు। 

శీతలం సృష్ట విణ్యూ|(త్రం [(బా(మో విష్ట భ్యజీర తి ॥ 

స్విన్నం నిష్పీడిత రనం న్నేవోఢ్యం నాతి దోషలమ్।-- 149 

(వీలివదార్గయు : కదంబడాకడిమి; నాలికాడాతూడి; కుటింజర ౫ఎల్రని 
ముల్లంగి; కుతుంబకం దాతు మియా రు; చిల్తీి=పెద్దాకులు కోల యవశాకము 
(చిలుక కూర); లట్వాక =ాగుగ్గులుక్రమ 1 స 'శాకము; నిపావ = ఆనపాకు; 

కురూటకడాన్లితి వారకమను శాకము; గవేథుకాః = అడవి గోధూమ శాకము; 
యా తుకా=ాముయ్యాకు పాన్న (ఆ ఆల ల్ల నిది), సాలకళా్యణీ == సీమ పొన్నగంటి; 

(శృివర్ణి = = వెగుమ్ముడు: పీలుపర్ణి కా=హాంసపాదియాకు; కుమార జవడాపు త 

జీవికూర; లోణీకా = తోటకూరలో భేదము; యవశాక ౫ యవళశాకము; 
సువర్చ లాః = [పొద్దు తిరుగుడు చెట్టాకు; కూపాగండవాెద్ద గుమ్మడి; నీఠినీ= 
నీఠినీయాకు; స్వర్శాచస్వర్స; వృకధూమకా 8౫ నేలదిరి సెనము; లమ్మణా ౫ 

లక్ష్మణ శాకము; సర్వాది ఆలుకాని నా ఉర్హ గడ్డలు, "ఎండలము, కర పండలము 
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చిరుగడ దుంపలు మున్నగునవి; తథావఅక్షు; నూవాాని = నూప్యు శాకములు 

(వనర, మినవ మున్నగు వాని యాకు కూరలు), లక్ష్మణా =ాఅతిమధురపు 

ఆకుకూర, ఇవి యన్నియు; స్వాదు = మధురములు; రూక్షథధుైా రూక 

గుణములు గలవి; సలవణం = ఉప్పగ నుండును; వాత శ్రష్మ- 

కరం = వాత శేషగమును చెయును; గురు = గురుత్వము గలవి; కీతలంహనీత 

వీర్యము గలవి; సృష్టవిణ్యూ[తం=ఒవమలమూ తముల నధిక్రముగ వెడలించును; 

[ప్రాయః = తరచుగా; విష్టభ్యబిర్యతి == ఉదరమునందు ఉండకట్టి; పిదప 

జీర్ణమగును; స్విన్నండావీని నన్నింటిని పాకముచేసి; నిష్పడితరసం యందలి 
రసమును దీసివేసి; స్నేహాఢ్యండాదండిగ నూనెను ఉర్చి, సంస్కారము చేసినచో 
(తిరగమాత బెట్టినచో, నాతి దోషలమ్ = వథ్యకరము (దోషములను నమ 

స్థితిలో నుంచును ). 

తాత్ధార్భయు : కడిమి, తూడి, ఎజ్రని ముల్లంగి (పనుగు తుమి) ఆకు, 

"పెద్దాకులు గల యవశాకము (చిలుక కూర), గుగ్గులుక్ర మను శాకము, 

ఆనపాకు, స్టీతివారకమను శాకము, అడవి గోధుమ శాకము, ముయ్య్యాకుబాన్న 
(తెల్ల నిది), సీమ పొన్నగంటి, పెగ్గుమ్ముడు, వాంనపాది యాకు, పు త్రజివికూర, 
తోటకూారలో భేదము, యవశాకము, పొద్దుతిరుగుడు చెట్టాకు, పెద్దగుమ్మడి, 

సీలినీ యాకు, న్వర్స, నేలదిరిసినము, లవశ్చణశాకము, ఉర్హ గడ్డలు, చెండలము, 
కరచెండలము, _చిరుగడ రుంపలు మొ॥ అశు సూవ్యశాక ములు (చెసరః 

మినుము మున్నగువాని శాకములు), అతి మధురపు ఆకుకూర, ఇవి యన్నియు 

మధురములు, రూక గుణములు గలవి. కొంచెము ఉప్పగ నుండును. వాత 

శేవష్యమును వృద్ది చెయును. గుకుత్వము గలవి. అతవిర్యము మల మూశముల 
నధికముగ వెడలించును. తరచుగా ఉడరనునందు ఉండకట్టి పిదప జీర్ణ మగును. 

ఈ శాక్రములను మొదట పాకము చెసిఉడికిన తరువాత, దాని యందలి నీరును, 

రసమును వాగుగా పిండి తరువాత పోపు పెట్టి తినిన యెడల దోషములను 

సమస్థితిలో నుంచును. 

కోలిలోఖ : కదంజాది శాకములు మధుర రనము గలవి. కొంచెము 

ఉప్పగ నుండును, రూక్షతను గలిగించును, వాత శెవడాములను వృద్ది చేయును, 

గురువు శీత్రవీర్యము. మూత్రమును  పురీషమును వెలుపలికి 'నెట్టును 

ఈ శాకములు అన్న నాళికద్వారా లోనీకి (ప్రవఇశించి జఠరము నందు ఒక. 
భాగములో పిండాక్ళృతిని దాల్చి తరువాత జీర్ణమగును. ఈ చెప్పిన శాకములు 

నిఘంటుజ్ఞానము వలన, చేశభాషల వలన, సంస్కారాది విశేషముల. చేత 
తెలుసుకొన వలయును, 

మూ॥ లఘు ప_కాతు యా చిల్లీ సా వాన్తుకసమా మశా। 

తక్మారీ వరణం స్వాదు సతి క్షం కఫ వాతజిథ్॥ 
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వర్తాభ్వే కారశోకించ సజారం కటుతీ కకమ్। 

దీపనం భేదనం వాని గరళోఫ కఫానిలాన్ ॥ 

దిపనాః కఫ వాతఘ్నాశ్సిరి విల్వాంకురాన్సరా 8॥ 

(వలివదార్భ్ ము ; అను పతా = లఘ ప తములుగల, యాచిత్రీ = = 

వై జెప్పిన చిల్లి య్ను శాకవిశెషము, వాస్తుక సమా చ[కవ ర్తి కూరతో త తుల్య 
మైన గుణములు గలదిగాా మతా = తెలియ దగినది. తక్కార = తక్క-లి, 

వరణం = ఉలిమిరి (ఈ రెండు శాకములును), స్వాదు = మధుర రసము గలవి. 
సతి క్తంహకొంచెము చెదుగ నుండును. కఫ వాతజిత్ =కఫ వాతములను హరింప 
వేయును, వర్తాభ్య = కలికరు ( తెల్లని, ఎజ్టని కలి ఉరు), కారశాక ండాకరివేవ, 
సజారండాక్రొంచెముగ చేదుగ నుండును. దీపనం అగ్ని! దివనకారి, భేదనం=ా 
మలాదులను భేదించును. గరశోవ కఫానిలాన్ = విషము శోఫ, కఫము, 
వాతములను, పహాంతి=నశింపవ చేయును. చిరివిల్వాంకురా! == కానుగు చిగుళ్ళు, 
దివనాః = అగ్ని దీపనమును చేయును. కఫ వాతఘ్నాః = కఫ చాతములను 
బొగొట్టును. సరాః=మలాదులను నడలించును, 

తాత్న్రర్భంయు : వ లఘ పత్రములు గల వై జెప్పిన చెల్లి యను యవ 

శాక విశేషము చ[కవ_్తి కూరతో సమానమైన గుణములు గలదిగ నుండును, 
తకి_లి, ఉలీనిరి, ఈ రెండు శాకములును మధురముగ నుండును. కొంచెము 

చేదుగ నుండి కఫవాతములను హారించును. శెండు విధములయిన గలిజేరు 
( తెల్ల నిది, ఎజ్జనిది), కరిపవ కొంచెము ఉప్పగ, కారముగ, చేదుగ 
నుండును, అగ్ని దీపనమును గలుగ జేయును, మలాదులను శేదించును. విషము, 
శోఫ, కఫము, వాతము వీనిని హరింప జేయును, కానుగ చిగుళ్ళు అగ్ని. 
దీవనమును గలుగ జేయును. కవవాతములను బోగొట్టును. మలాదులను 
చేదించును. 

కోళిలోఖి :. తక్కారీవఅగ్ని మనః, చిరివిల్వాంకురములు అగ్ని దీపన 
ములు, వాత శ్రమస్తిములను నశింప జేయును; మలాదులను సడలించును, 

నూ! లఘరు ఫ్లూ సరా తికా సోరు వూకా చలాంగలీ। 

వాశలౌ కటు తి3ా మౌ భేంనౌ తిలవేతసా। 

తద్వత్ వంచాంగుకో వంళక రీరాన్తు విదాహీనః। 

వొత పీత్తకరా రూవజా? కటు పాకాః కఫాపవోః। 

(సతివదార్థము : ఉరు పూకా= బక్లా ముదపు ఆకు, లాంగఖ -లాంగలఠి, 
అఘఃమహాలఘ గుణము గలవి, అబ్బా = ఉప్ప ్వ బీర్యము గలవి. నరాడామలాదులను 
బయటికి నెట్టును, కికా = చేదు? రనముగలవి. తిలపతసౌ=నువ్వు, నీకు వబ్బలి, 
ఈ రెండు ాకముయోను, వాతలొ == వాతమును వృద్ది చేయును. కటు 
తికామెాకారము, చేదు, పులుపు రనములను నల్లియుండును, ఫధిసచామలాదు 
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లను శేదించును, పంచాంగులః=ా చిట్లాముదపాకు (శు శ్లెరండము), తద్వత్ =తీల 

వేతన గుణములనే కలిగి యుండును. వంళ కరీరానుడావెదురు మొలకలు, విదా 

పినఃడవిదాహమును చేయును. వాతపి త్రకరాః=-వాత పి త్తములను వృద్ది 

నందించును. రూ జాః=ైారూక్షములు,కటు పాకాః కటు బిపాకముసుచెందును. 

కభాపహోాః=కఫమును నింప చేయును. 

తాత్న్రర్యుయు ; ఎకరాముదపాకు, లాంగలి, లము గుణము గలవి. ఉప్ప 

పఫీర్యములు. మలాదులను బహిర్గతము చేయును. చేదు రసము గలవి. నువ్వు, 

నీరు పబ్బలి ఈ రెండు శాకములును వాతమును వృద్ది చెయును. కారము, 

చేదు, పులుపు రనములను గలిగి యుండును. మలాదులను శేదించును. శు, 

రండము తిల కేతన గుణములనే గలిగి యుండును. వెదును మొలకలు విచాహా 

మును చేయును. వాత పి_త్తములను వృద్ది నందించును. రూవ గుణము గలది, 

కటు విపాకమును చెందును, కఫమును నింప జేయును. 

రోలిలెఖు : ఊరు పూకం = ర క్తెరండః, లాంగలీ = ఇన? పుష్పికా, 

పంచాం౦ంగులః హను క్షరండః, వంశకరీరాః ౫ వంశాంకురాః, 

మూ॥ విల్వ రాస్నా బలాశాకం వాతఘ్న మతిసార జిత్ । 

వాయుం వత్సాదనీ హన్యాత్ కఫం గండీర చి|తకె॥ 

పతూరో దీపన స్థి కః ప్రివోర్భః కఫవాతజిక్ | 

(వతివదార్భయు వ వీల్వా=మానేడు దళములు, రాస్నా = రాస్నా, 

బలాళాకం వచచిట్రాముట్టి ఆకులు, వాతఘ్నం = వాతమును నశింప జేయును, 

అతిసార జిత్ =-అతిసారమును జయించును, వత్సాదనీ = తిప్ప తీగా ఆకుకూర, 

వాయుంహవాతమును, హాన్యాత్ హరించును. గండర చి (త్రకా=గండర (పటి 
వంగ, గురుజ) కూర, చిత మూలవు కూర, ఈ కెడును,  కఫంహచకఫమును, 

హన్యాతి = హరించును, పత్తూరః పొన్న గంటికూార, దిపనః=అగిషి దిపనమును 

చేయును, తి కఃడాతిక్ష రసము గలది, ప్రీ వోర్భః కఫవాతబిత్ = ఫి హము, 

అర్భన్ఫు, కఫవాతములు వీనిని హరించును. 

తాల్ఫేర్ళ్యంయము : మారేడు దళములు, రాస్నా, చిట్టా ముట్టి ఆకులు, 

వాతపును నశింపజేయును. అతి సారమును బోగొట్టును. గండిర శాకము, 

చితమూల శాకము ఈ శెండుగు కఫమును హరించును. పొన్నగంటి కూర 

అగ్ని దీపనమును చేయును. తి క్షఠసము గలది. ప్రీవాము, అర్భస్సు కఫవాత 
ములు వీనిని వారించును. 

కోలిలౌఖ : బిల్వాది శాక (త్రయము, వాతమును నశింప జేయును, 

అతిసారమును బోగొట్టును. తిప్ప తీగ ఆకుకూర వాతముసు నళింప జేయును, 

వళ్చాదనీ =క చేయక? 



వీడ వ అధ్యోయము 478 

మూ॥ [కిమీ కాన కఫోశ్లే దాన్ కానమర్లో జయేత్ సరః। 

రూవ్షోన్టమమ్లం 'కానుమృం గురుపిత్తకరం సరం! 

సజారం మధురం స్నగ్ట ముష్టం గురుచ సార్హపం॥ 

శాశానా మవరం బద్ద వీణ్మూ|తం సర్వదోషక్ళత్ ॥ ~151. 

(నతివదార్థము : కా సమర్షః కసి వెంద, నరః = శరీరము నందు న 

ముగ వ్యాపించును. [కిమికాన కఫో శ్హేచాన్ = [కిములు, కానము, కఫము, 
ఉన్సేదము, వీనిని, జయేత్ హరించును. (ఉశ్రైదమనగా [పోతన్సులు మాలి 
న్యముచే తడిసి యుండుట), కొసుమృః హకుసుమకూర,రూ తోప్ణం = రూవముగ, 

ఉప్ప విర్యము గలదిగ, అమ్రం పుల్ల గ, గురువాగురువుగ నుండును,పి త్తకరం = 

పిత్రమును జేయును. సరమ్డామలాదులను శేదించును. సార్షపం = 

ఆవకూర, నజారం =కొంచము ఉప్పగ, మధురండాతియ్యగ, స్నిగ్గండాజిగ 

టగ, ఉప్పంచడిప్టముగ, గురుడాగురువుగ నుండును. శాకానాం=ఆకుకూరలలో 

అవరం = ఆస్ట్మమెనది కాదు. బద్ద విణ్యూతం = మూ,తమును, మలమును 

బంధించును. సర్వదోషక్ళత్ =| తిదోషములను వృద్ది చేయును. 

(వతివడార్జము : కసివెంద, శరీర మంతట శీఘముగ వ్యాపించును. 
క్రిములు, కానము, ఉత్మే-శము, కీనిని వారింప జేయును. కుసుమ కూర 

రూవ్రముగ నుండును. ఉప్ప వీర్యము. పుల్లగ, గురువుగ నుండును. పిత్తమును 

చేయును, మలాదులను భేదించును. 

ళళిలోఖ : కసిపైెంద ఆకుకూర నరగుణము కలది. (కిమ్యూదులను నకింప 

జేయును. ఉక్ల్మేశః = (సోతసామాలిన్యే నార్హగిత్వమి (అనగా |సోతన్సులు 
మాలివ్యముచెత తడిసి యుండుట). కుసుమకూర రూత్షముగ నుండును. ఉప్ల 

పీర్యము. గుకువు, పి_త్తమును వృద్ది చేయును. మలాదులను ఫేదించును, 

మూ॥ యచ్చాల మవ్య క్ర రసం కించిత్ జారం సతి క్రకమ్ | 

తన్మూలకం దోషవారం అఘసోన్టం నియచ్చతి ॥ 

గుల్మ కాస తయ శ్వాన |ద్రణనే[త్ర గళామయాన్ | 

స్వీరాగ్ని సాదోదావర్త పీినసాంళ్ళ 

కోంచిముప్పుగానున్న; సతి కకమ =కొంఇెము చెదుగా గాన్న; (రుత =ార; 

బాలం మూలకం= లేత వయస్సుగల ముల్లంగి యో; తమ్మూలకం =ఆ లేత్ర 

ముల్లి ౦గి; ధోపషహారం =| తిదోవములను పహారించును; లఘ౭లఘవుగ; సోష్టమ్ = 

కొంచెము ఉస్తముగ నుండు; గుల్భ-పీనసాన్ = గుల్మడాగుల్మము; కాసా 

దగ్గు; కయ = ధాతు కయము; ఇావ్రసమాఉబ్బసనము; వణడా(వణము; నె(త 

గళామయాన్ కా నేత రోగము, గళ రోగములను; న్వరవాస్వరహీనత; అగ్ని 

(పఠీవదౌర్జము : అవ్యక్త రనంచ2రనము. తెలియని; కించీక్ వోరం = 
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- పీనసములను; ౭ సాదవాఅగ్ని మాంద్యము; ఉదావ_ర్హహఉదావర్తము;. పినసా 

నియచ్చతి = హరించును. 

తాత్రర్యోయు : రనము దెలియక కొంచెము ఉప్పుగ చేదుగ నుండు లేత 

ముల్లంగి, దోవములను హారింప జేయును. లఘవుగ, కెంచిదుస్తముగ నుండును, 

గుల్మము, కానము, ఛాతుకయము, శ్య్వానము, _వణము, స తరోగము, గళ 

రోగము, స్వరలానత, అగ్నిమాంద్యత, ఉదావ ర్రము, పీననము మున్నగు 

రోగములు హారించును. 

కతిలొఖి ; లేత ముల్లంగి |తీదోవ నాళకము, లఘువు. కొంచెము ఉప్ప 

వీర్యము. గులాగ్చిదులను నళింపజెయును. తథా బాల మూలకన్య కంద 

మూలక, బీజ, దేశకాల సంస్థాన పరిణతి విశేషాద్భిన్నజాతియత్వం (పనిద్ధం 

మేవ కాళ్ళిరెషు. 

మూ! మవాత్పువః 

గురూప్త. కటుకం స్వాదు విపాకం సర్వదోవ కృత్ | 

గుర్వుభిష్యందిచ స్వీగ్గ సిద్దం తదపివాతబిత్ ॥ 

వాత శ్రేమ్మ హరం శున్టం నర్వ మామంతు డోషలమ్ | 

(వతివదార్హము = పునః=ామరల; మహతీ ముదిరిన ముల్లంగి; గురు = 

గురుత్వమును చేయును; ఉప్ప =ఉన్ష వీర్యము; కటుకం కారము; స్వాదు విపా 
కండామధుర విపాకమును చెందును; నర్వదోవకృత =| తిదొషములను జేయును; 
స్ట సస్వినల్న్వ9. తదపి ఉడక బెట్టి వార్చి ,పోపు వేసిన మల్ల ంగిగూడ; గురు =గురువు; 

అభిష్యుంది=అభిమ్యందము; శుమ్మం కొంచెము మందిరినది; వాత శ్రేష్మహూరంచ 
వాత శ్రషశ్రిములను హరించును; నర్జమామంతు=ాఅనగ్ని దగ్గమెన సమస్తమైన 

ముల్ల "గయయి శే; దోవషలం=ా|తిదోషములను వృద్దినొందించును. 

తాత్సర్యుయు : "పెద్ద ముల్ల ౦గి రూవము. ఉష వీరము కటురసము. 

మధుర విపాకము. (తీదొషములను వృద్ది చేయును, గురువు అభిమ్యందము. 

ఈ "పెద్ద నుల్త్ప ంగియే నెయ్యి, మాంసరసము మొ॥ వాటితో బాగుగా శాక్రము 

చెసిన యెడల వాతమును జయించును. చిన్న పెద్ద ఎండిన ముల్లంగి వాత కఫ 

ములను చేయును. వచ్చగా సున్న దాని ఆకులతో కలిపి భుజించిన మూడు 
దోషములను వ ఎ్రెద్ది చేయును, 

కోలిలౌఖ ; ఆమం అనగ్ని పక్వం అని యర్థము. 

మూ కటూబ్టో వాత కఫవో పిండాలుః పిత్తవర్దనః | 

కుర శి|గు నురగ సుముఖా సురి భూ ప్రణ | 

ధాన ర్థి తుంబురు ఇలేయ యవానీ రంగ రకా! | 

పర్ణాసో గృంజనోఒ జాబీ జీరకం గజ పిప్పలి Il 
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ఫణి గార్భక జం౦వీర ఖరాకిఏ కాలమాలికాః | 
దీ్యక తనవక్ళర్వీపి బన్త గంఛాది బద్ద విట్ ॥ 

రహే పొశేచ కటుకం దోషోల్లైళ కరం లఘ | 

విదాహి రూక. తీళ్షోవ్టం దృక్ శుక |క్రిమినాశనమ్ 1 
రాగా ౧ 

వర్గో వారిత కాఖ్యోఒయ ముపదంశేషు యుజ్యుశే ॥ 
లి 

వాననో వ్యంజనా వాంచ వ్యొద్యో దివన రోచనః ॥ 

(వతివదార్ధము * పిండాలు ై పెండలము, కటుడాకటువె న రసము 

ఉస్ట్రః = ఉప్ప వీర్యము గలదిగ నుండును. వాతకవహాఊవాత కఫములను 

హరించును. _ పిత్తవర్థనః = పిత్తమును వృద్ది చేయును... కుళేర 
నల్ల గార, థి గు = మునగ, నురస = నల్ల తులసి, సుముఖా = 

అడవిగ గర, ఆసురి=ానల్లా 'నాల కూర ,భూ_నృణాః=-కామంచి పూరి, ధాన్య= 

ధనియాలు, తుంబురు = తుంబురులు, ౫ లయాపిన్నినదాప, యవాని=ా 
అజా మోదము, శృంగి బరకాః =అల్లము, పర్ణానః=ాగగార, గృంజనః=వెల్లుల్లి, 

అజా జీ నల్ల బీలక్మర, జీరకఠకం జిలకర, గజపీప్పలీవావనుగువిప్పళ్ళు, ఫణిర్ణ = 

ఫణిర్ణము, 'అర్జక = తులసీ దము,  జంవీరడాజంవీరము. ఖరాశ్వా == పెగ్గు 

ముడు, కాలమాలికాః హనల్ల గగ్గెర, దిష్య్రకః = చ ఓమము, క్షమక్ళత్ పోక 

పండు, దీషపీ కాచి (త మూలము బ సగంధాది=కుక్క_వాయింట మొ. బద్ద 

విట్ =-మలమును బంధించును, రసేపాశేచకటుకంచకటురనము, కటుపాకము 

నలది, వత కరర దోషము చేత [(సోతన్సులు తడిసి యుండుట, లఘేై 

లఘవుగ నుడుంను, విదాహి=విదాహకరముు రూవమైైరూతము. తీక్ష= 

తీక్లము, ఉప్పం == ఉప్ప ఏీర్యముగలది, దృక్ =దృష్టి, శుక్ల =ాశు[క్రము, |క్రిమి 

నొళనమ్ = |కిములను నశింపజేయును, అయం హరిత కాఖ్య వర్గః = ఈవారితక్ష 

మను పేరుగల వర్షము, ఉవదంశేషు == ఉపదంశములలో (పొడికూరలలో), 

యుజ్య తే హై ఉపయోగింప బడుచున్నది, వ్యంజనానాం — వ్యంజనములలో, 

వాననః వరిమళ మె నది, హృద్యః=హృదయమునకు మంచిది, దీపనః = అగ్ని 

దిపనమును చేయును, రోచనః=నోటికి రుచిని బుట్టించును. 

తాత్ఫర్భంయు : "పెండలము కటురసము గలది. ఉవ్దవీర్యము. వాతకఫము' 
లను హరించును. పిత్తమును వృద్ధి చెయును. 

నల్లగ గెర,మునగ,నల్ర తులసి, అడవి గగెర ,నల్లావాలకూర , కామంచిపూరి, 

ధనియాలు, తుంబురులు, పిన్ననదాప, అజా మోదము, అల్ల ము, గగ్గెర, వెల్లులి, 

నల్ల జీలక జ, జీలక ల్లి, ఏనుగు పిప్పళ్ళు, ఫణిర్జము, తులసీ భేదము జంబీరము, 

చెగ్గుమ్ముడు, నల్ల గగ్గెర, ఓనుము, పోకపండు, చ్మితమూలము, కుక్క 
వాయింట 'మొదలగఎనవి- ఇవ ఇతరములై న పచ్చ ఎని దవ్యములు మల బంధ 

మును చేయును. కటురన ము, కటు విపాకము. ఛాతాధి ధోసములను స్వస్థానము 
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నుండి కదల్చి |పకోపింవ జేయును. లభవు. రూత్షము. తీళ్టము. ఉన్షము 
దృష్టిని, శుక్రమును, కృములను నశింప జేయును. ఈ వారిత వర్గము ఉపదంశ 

ములలో ఉపయోగింపబడుచున్న ది. భోజనములో ఈకూరలను వ్యంజన రూప 

ముగా గాని, పచ్చడి రూవముగాగాని తయారు చేసుకొన వచ్చును. మరియు 
ఈ కూరలు హృద్యములు, జాఠరాగ్నిని వృద్ది చేయును. నోటికి రుచిని కలి 
గించును. 

కోళిరౌథఖు : కు'లేరకః హవె కుంఠకః, (నల్రగగైర, లి గు హసౌభాంజనమ్; 

నుముఖ$ = మరువము, అనురీవారాజికా, ఫణిర్దకం = ఫణీ, అర్హక'ః చై 

జాత్యా నూక్యప తకః, జమ్బిరః ఖరప తః, కా న్ఫీలేఘ తుంబురుః, ఖరావ్యో 

వాపహెస్తిమయూరః, కాలమాలః == కొస్ణకు కెరకమ్, దీప్యకః అజ మోదః, 

మూ॥  హేధ్మా కాస విషళ్వాన పార్శ్గ్వరుక్పూతి గన్లవో, 

నురసః నుముఖః శోఫగన్దవో ధాన శాపునః। 

కషాయ తిక్క మధురా మూ[తలానచ పి త్తకృత్ 

ఖరావ్వో బస్తిళకూలఘ్నీ చి[తకో దీవనఃపరమ్॥ 

(ఎతివదార్థము : సురనః -నల్ర తులసి, హొధ్యా= ఎక్కిళ్ళను, కాసా 

దగ్గును, గమాబడలిక్షను, శాన = ఉబ్బనమును, పార్శ్వరుక = జై పార్శ్వ 

శూలను, పూతి గన్గవా=ా దుర్గంధమును హరింవ "జేయును, 

సుముఖః == అడవి గగైర, శొఫగన్దహా వాపును, దుర్గంధమును నశింప 
జేయును, పునః =మరియు,, "ధాని-కా = వా “ధనియాలు, కషాయ తి క్తమధురావ 
వగరు, చేదు, తీపి రనములు కలది. మూ తలా == మూ. తమును వృద్ధి చేయును. 
నచపి త్తకృత్ కాని పిత్తమును వృద్దిచేయదు; ఖరాహ్వా = ఓమము, బ ప్తి 
శూలము పొ త్రికోడుపు నవి ప్సిని పోగొట్టును. చితకః = చి తమూలము, 
రః హమిక్కుటముగా, దీపనః చజాఠరాగ్నిని వృద్ధిపరచును, 

తాత్సర్భంయు : నల్లతులసి ఎకి-ళ్ళను, కాసమును, (శమనుు శ్వాస 
మును, పార్శ్వళూలను, దుర్గంధమును హరింప జేయును. అడవి గర, శోఫ 
మును, గన్దమును నశింపజేయును. ధనియాలు కమాయ తి క్ష మధుర రనములు 
కలవి. మూ[ తము నధికముగా వెడల నిచ్చును. పిత్తమును వృద్దిచేయదు. 
ఉమము పొత్తి కడుపు నొప్పిని పోగొట్టును. చితమూలము మిక్కుటముగా 
అగ్ని దీపనమును చేయును, 

వలలో : విశేషములేదు. 

మూ॥ వ[తే నజార మధుతో మే మధుర పిచ్చిలః । 
తీత్తోప్టో లళునః కనే కటుపాకరనః నరః ॥ 
న్ఫాద్యః కేళ్ళోగురుర్హవ్యః స్నో రోచన దీవనః | 
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భగసం థఛానకృత్ బలో ర_కపిత్త(వదూషణః ॥ 

కిలానకుష్ట గుల్మార్యో 'మేవా[కిమి కఫానిలాన్ ; 

నహి భా పీనస శాన కాసాన్ హ ని రసాయనమ్ ॥ 

(వలివదార్జియు ; లశునఃప తే= వెల్లుల్లి యొకు ఆకు; నసజార మధురః = 

కొంచెము ఉప్పగా, మధురముగా నుండును; మధ్వ == దాని మధ్య భాగము; 

మధుర. పిచ్చిలః మధురముగా, పిచ్చిలముగా నుండును; క == దానిగడ్డ; 
కటుకపారనః =కటు రసమును, కటువిపాకమును చెందును; తీ క్లోప్పఃడాతీత్ఞము, 

ఉష్ణ వీర్యమై నది; నరః మలమును |[పవ_ర్డింపచేయును; హృద్యః = హృదయ 
మునకు మంచిది; కళ్యఃవ= వెం[డుకలకు మంచిది; గుకుః=గురువు; వృషమ్యః = 
వాజీకరము; స్నిగ్గః=జిగట గలది; దీపనః=లఅగ్ని దీపకము; పాచనః=ాఆవోర 

మును పచింప చేయును; భగ్న సంధాన కృతళొడావిరిగిన ఎముకలను ఒకటిగ 
జేర్చును; బల్యః=ాబలకరము; రక్తపిత్త |పదూవకఃడార కృపి త్తమును మిక్కిలి 
దూషించును; కిలాసకువ్షః = శ్వి [త కుష్టమును; గుల్బగులగ్రమును; అర్భ = 

మొలలకు, మేవా=ా[పమేవామును; |క్రిమిడాక్భములను; కఫానిలాన్ కఫ 

మును, వాతమును; సహిధా్తి = కొంచెము ఎక్కిళ్ళను; వీనసావడిశమును; 
జ్వాస= ఉబ్బనమును; కాసాన్ దగ్గులను; హంతి =హారింప జేయుచున్నది; 

రసాయనమ్ రసాయనము. 

తొాత్ధ్రర్యంమయు : వెల్లుల్లి యొక్క ఆకులు కొంచెము ఉప్పగా, మధుర 

ముగా నుండును, వెల్లుల్లి యొక్కా మధ్యభాగము మధురరసిముగా మరియు 

వీచ్చిలముగా నుండును. _ వెల్లుల్లియొక్కు గడ్డ తీక్టమును, ఉప్ట్రవీర్యము గలది, 
కటురసమును, క్షటువిపాకమును చెందును, నరము, హృద్యము, కళ్యము, 
వృమ్యము, స్నీగ్గము, దివనము, పాచనము, విరిగిన ఎముకల నొకటి చేయును, 
బలకారకము, ర క్తపిత్త్పపదూపషకము. శ్వ తము, కుష్టము, గుల్మము, అర్భన్సు, 

[పమేహము, క్రిమి, కఫము, వాతము, ఎక్కిళ్ళు, పడిశము, ఉబ్బసము, దగ్గు 
ఈ వ్యాధులను పోగొట్టును, మరియు రసాయనముగా నుండును. 

కోలిలోఖి: ఇది రసాయనమువలె శరీరమునకు హితక్షరమెనది, 

మూ॥  వలాండు _సర్గుణార్నూ్యూనో విపా కే మధుర న్తునః । 

కఫం కరోతి నో పిత్తం శేవలానిల నాశనః॥ 

(్రతివదార్గిము : పలాండుః హనీరుల్లి; తద్దుణః = వెల్లులి యొక్క గుణ 
ములతో; న్యూనః హీన గుణము కలది; విపాకే=ావిపాకమునందు; మధురః = 
మధురముగా మారును, సః షా ఆనీరుల్లి; కఫం కరోతి=శ్రేమ శ్రమును చేయును; 
నోపి త్తం పి త్తమును స్వల్పముగ జేయును; కేవలానిల నాశనః=శేవల, వాత 
మును నశింప జేయును. 
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తౌత్బృర్యూయు : నీరుల్లి, వెల్లుల్లి కోంశు కొంచెము హీన గుణము కలదిగా 

నుండును. శ్లేష్యమును చేయును . ' స్వల్పముగ పీ సి త్రమును చేయును, కవల 
య . 

వాతమును నశింపచేయును. 

. శళిలేల : నంసర్గ, నన్నిపాతములు కాని కేవల వాతమును నళింప 
"ఓ 

జేయును. 

మూ॥ దీవనః సూరణో రుచ్యః కఫఘో్ను విళదో లధుః |! 

విశేషాదర్శసాం పథ్యః భూకన్ష స్వతి దోపలః క 

(వళివదార్థము : సనూరణః క్రంద; దిపనః=ాఅగ్ని దివనమును చేయును: 

రుచ్యః=ారుచికో రమె నది; కఫఘ్నుః ౫ శ్రేషశ్తిమును బోగొట్టును; విశదఃహాళరిర 

మును శుద్ధి వరచును; లఘఃలఘవుగ నుండును; విశేషార్ ప్ శేవముగ; 

అర్శసాం =--అర్శస్సులకు; పథ్యః =పథ్యకర మై నది: భూకస్టః =పుట్ర గొడుగు; 

అతి దోమలఃవమీగుల దోవకరమెనది, 

తాతల్ఫ్రొయు: కంద అగ్ని దీపనమును చేయును. రుచికరమైనది, 
న్లేష్తిమును బోగొట్టును. శరీరమును శుద్దిపరచును. లఘవుగ నుండును, 

విశేషముగ అర్భస్సులకు వథ్యమెనది. పుట్టగొడుగు మిగుల దొవకరమెనది. 

ళ౭ిలోఖ: కంద జాఠరాగ్నని వృద్ది చేయును. నోటికి రుచిని పుట్టిం 

చును. భూకన్లః =(పసిద్దః_ 

మూ॥ వ్మతే పుప్పే, ఫలేనాశే కన్దేచ గురుశా|క్రమాత్। 

వరాశాకే షు జీవన్తీ సార్ష పా_న్వవరాః పరమ్! 

ఇతిశార వర్గః 

(వతివదార్థయు : ప్యతె=ప్యత శాకములు (ఆకు కూరలు), పు మున 
.పుష్పుశాకము, (పూలలో నుండి పుట్టిన కూరలు), ఫలేడాఫలశాకము గాయ 
కూరలు) నాశి=ానాళశాకము (కాడ కూరలు), చ=ామరియు, కస డా 
కన్షశాకము (గడ్డలు క లకూరలు), ఇతి[కమాత్ = (క్రమముగ ఒక దాని 
కంశు నొకటి, గుకుతౌడాగురువుగనుండును, శాకేముడాశాకములలో. జీవ నీడా 
పాలకూర, వరా = |శేషమెనది. సార పాః=ఆవ కూర, పరం=మిక్కుటముగ, 
అవరాః =నింద్య మైనది. ఇతి =అని; ఇాకవర్షః హళాకవర్షము. 

తాత్న్రర్యుము : ఆకు కూరలు, పూలలో నుండి పుట్టిన కూరలు, కాయ 
కూరలు గడ్డ లు, గల కూఠలు, -- ఇవి [కమముగ నొకదాని “అంటి నికటి మిగుల 

గురువుగ ను డును. 

శ౭లోఖు : పత శాకము కంటి పువ్బశాకము, దాని కంటి ఫలశాకము, 
దాని కంటి. నాళళాకము, దాని కంటి క్రందశాకము మిగుల గురువృగ 
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నుండును, వారితక భాకముల "పేర్తు చెప్పక పోయిననూ, అజ్ఞాతముగ నున్నను 

దేశ, భాషా, పండితుల చేత (గహింపవలెను. అని శాక్ర వర్గము 

మూ॥ (దాతా ఫలో తమా వృష్యా చతుష్యా న్ఫష్ట మూ తవిట్' 

స్వాడు పాక రసా 'స్నిగ్ధా సక మాయా హిమాగురుః॥ 

నివాన్త్యనిల పిత్తా స తిక్షాన్య త్వమదాత్యయాన్ |! 

త్భృష్టూ కాస జ్యర శ్యాసన్వర భేద క్షత క్ష్ష్నయాన్ ॥ 

ఉ(డైక్షపిశ్రాన్ జయంతి [తిదోషాన్ స్వాదు దాడి మమ్! 

పిళ్లా" విరోధి నాత్యున్ష మమ్దం వాత కఫా పహమ్॥ 

(పళివదార్భియు :- (చాజాడా(దాకు; ఫలోత్తమా = అన్ని ఫలములలో 
(గేష్టమెనది, "వృష్యూ =శు | కమును వృద్ది చేయును, చకుప్యూ = నేత్రములకు 
హితకర మైనది. సృష్ట మూతవిట్ =మూ|తమును, మలమును వెడలించును; 
స్వాదుపాక రసా = మధుర రనము, మధుర విపాకము గలది; స్నిగ్రా = 
స్నీగ్గముగను; నకషాయ=కొంచెము వగరుగ నుండును; హిమా = శీత వీరము; 
గురుః = గురుత్వముగ నుండును; అనిల కతక్షయాన్ - అనిల = వాతమును; 
పిత్రాన=ర క్త పిత్తమును, తిక్తాన్యత్వ = నోటి చేదును; మదాత్వయాన్ == 
మదా త్యయములను; తృజ్లా = దప్పిని; కాసహదగ్గును; జ్వర = జ్వరమును; 

శ్వానడాఉబ్బసమును; న్వరఖిదవన్వర భేదమును;  కతతయమ్ = తకతకయ 
మును; (ఈ వాస్టధులను) నిహా న్లి నశింప జేయును. 

స్వాదు 'దాడిమమ తీయ్య దానిమ్మ పండు; ఉదిక్త పిశ్తాన్ పిత్త 
(పకోపముతో గూడింయుండు; (తిదోషాన్ =|తిదోషములను; జంయతిడైజయిం 

చును; అమ్లందాడిమమ =ాపుల్ల 'దానిమశ్హి వందు; నపితావిరోధీ = పిత్తమునకు 
విరోధముచేయకుండును; నాతుగ్ధివ్ల ౦ =న్వల్పముగ ఉప్పమును చెయును;వాత కఫా 
పపామ్ =కఫ వాతములను బోగొట్టును; సర్వం = మధురముగ పుల్లగ నుండు 
సమస్త మయిన దానిమరా పండు; హృద్యం = హృదయమునకు మంచిది; 

లఘకః=ైలఘువుగ నుండును; స్నీగ్దం = స్నిగ్గముగ నుండును; [(గాహి — మల 

_ బంధమును చేయును; రోచన దీవనమ్ = రుచిని గలిగించి అగ్ని దీపనమును 
చేయును. 

తొత్న్రర్భుము వ దాత పండు అన్ని ఫలములలో. _శన్మమెనది. 

శు కమును వృద్దిచేయును. నేత్రములకు హితకర మెనది. మల మూ[తములను 

వెడలించును. మధుర రసమును, మధుర బవిపాకమును గలది. స్ని గ్రముగను, 
"కొంచెము వగరుగను ఉండును. శీతవీర్యము గలది. గుకుత్వమును చేయును. 
వాతము, పిత్త రక్తము, నోటి చేదు, మదాత్యయము, దప్పి, శ్య్వ్వానము, 
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కానము, (శమ, న్వర భేదము, కతక్షయము వీనిని బోగొట్టును. మధురముగ 
పులగ నుండు నను నమయిన దానిమ్మపండు లఘవుగ , స్నిగ్రముగ నుండును, 

య —0 

మలమును బంధి;చును. రుచినీ, అగ్ని ద్ ప్పిని గలిగించును, 

కళిలోఖి : ఫలములు చెప్పబడు చున్నవి. ఆ ఫలము లన్నిటిలో [వాత 

మిక్కిలి (శేష్టమెకది. వృష్యుళ్వాది గుణములతో కూడి యుండును. లభవు, 
అనిల పితాదులను నళింప పయును, తక్కినవి తాత్పర్యాంశములు. 

మూ॥ మోచ ఖర్జూర పనవ నారికేళ పహషకమ్॥ 

ఆ|వాత తాల కాళర్య రాజాదన మధూక జమ్! 

సౌః ౧ బదరాంకోల ఫలు శేమ్మాశ కోధ్భ వమ్॥ 

వాా-”ామాభిమకాషోటముకూళక నిలోచకమ్। 

ఊర మాణం (పియాళంచ బృంవాణం గురు కీశలమ్॥ 

దాపాక్షత క్రయ హరం రక్త పిత్త [వసాదనం। 

స్వాదుపాకరసం స్నిగ్గం విష్టంభి కఫశు|క్రక్ళత్ ॥ 

(వలివదాభ్గము : మోచైా అరటి; ఖర్జూర = ఖర్జూరము; పనస=ై పనస; 

నారికేళ-నారికేశము; వపరూవమకమ్ ఈత; 'ఆ[మాత నల్ల మామిడి; తాల 
తాటి; కాళ్యర్య హగుముం)డు; రాజాదన=పాల చెట్టు '"(మోరటి నెట్టు); 
మధూక' జము ఇప; సౌపీరబదర == రేగు వండు; అంకోల వ వీల్వ ఫలము; 

ఫల్లు=కుక్క మెడి; శ్రేష్మూాతకోద్భవం విరిగి; వాతామా == బాదము; అభి 
షుకడాస్యారాటము; ఆమోాటచకొండ గొలుగు; ముకుళకః = ముకూలకము; 
నిలోచక్రప్-ఊడుగు; ఊరుమాణం స్నిగ్ధ ఫలము; [పియాళం = — మురళి, 

(వీని ఫలములు); బృంవహాణం శరీరమునకు పుష్టి నిచ్చును; గురుడాగురువుగ; 
రీతలండాశీతలముగ నుండును; చావా = దాహమును; తతతయహారం = క్షత 
క్షయమును వారిచును; రకపి త్ర వేసాదనమ్ చెర కపి తమును శుద్ద పర -మను; 
స్వాదు పాకరనం మధుర రనము, మధుర విపాకముగలది; స్నిగ్గండా స్ని గ్రముగ 
నుండును; విష్టంభి =మలమును గట్టి పరచును; కొఫశు|క్ర కత = కఫమును శు|క్ష 
మును వృద్ది "దేయుకు. 

తాత్తృర్భోయు : అరటి, ఖర్జూరము, పనస, నారికేళము, ఈత, నల్ల 
మామిడి, తాటి, గుమ్ముడు, పొలచెట్టు, ఇప్ప, రెగు పండు, 'విల్వఫలము, 

కుక్క మెడి, యిరిగి, బాదము, స్వారాటము, కొండగొలుగు, ముకూలము, 
ఊడుగు, స్నిగ్ధఫలము, మొరళి, పీనిఫలములు శరీరమునకు పుష్టి నిచ్చును, గురు 
వుగ శీతలముగ్ నుండును. చాహమును, ఉరఃవతమును, ధాతుక్షయమును 
హరించును. మధుర రనము, మధుర విపాకము గలవి. స్నిగ్రముగ నుండును, 
సులమును గట్టి పరచును, కఫమును, శు కమును వృద్ధి జేయును, 
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శోలిలేఖ : తతఃహడఉీరంవతః, కఈయాడాధాతుక్షయః । 

మూ॥ నారికేళం గురుస్నీ గృం పిత్తమ్నం స్వాదు ఫీగలమ్। 

బల మాంస కరం వద రం బృంహణం వ_సిళోధనమ్। 

చూచం స్వాదురనం [పోకం కషాయం నాతిశీతలమ్!। 

ర కపిత్త వారం వృవ్యం రుచ్యం శ్రేమ్మకరంగుడు। 
న్ని గ్గం స్వాదు కషూయంచ రాజాదన భలంగురు! 

(వతివదార్థయు : నారికేళం = కుంకాయ, గురు=గురువుగ, స్నిగ్గం=ా 

స్నిగ్గముగ నుండును, పి త్తఘ్నం=పి తమును పోగొట్టును, స్వాదు ౫ మధుర 

ముగ, శీకలమ్ = చల్లగ నుండును, బలమాంసనకరం = బలమును వృద్ది చేయును, 

వాద్యం =వృదంయమునకు మంచిది, బృంహణం = శరీఠమును బలియ చేయును, 
వస్తిశోధనమ్ = పొత్తికడుపును శుద్ది చేయును. 

మోచంవాఅరటి, స్యాదురసం=మధుర రనము గలదిగా, [పో క్షం=ా 

చెప్పబడినది. కపాయం=కపాయ రనము, నాతిశీతలమ్ ఎక్కువ శీతలముగ 
నుండదు. రక్ష్తపిత్తహరం = ర క్రసిత్తమును బోగొట్టును, వృష్యం = 

శు క్రమును వృద్దిపరచును. రుచ్యం మరుచికరము, శ్లేమ్మకరం = శ్లేషతిమును వృద్ది 

పరచును, గురువైగురువుగ నుండును, రాజాదన ఫలం= మోరటి వండు 

స్నిగ్గం = స్నిగ్రముగను, సాషదుడామధురముగను, కషాయం = వగరుగన్సు 

గురు వాగురువుగను ఉండును, 

తౌత్మ్రర్యము ; శుంకాయ గురువుగ, స్నిగ్గముగ నుండును, పి త్తమును 

నశింపచేయును. మధురముగ, శీతలముగ నుండును. బలమును, మాంనమును 
వృద్దిపరచును, వహ్యాదయమునకు మంచిది. శరీరమునకు పుస్టి, పొత్తికడుపును 
శోధించును. 

అరటిపండు, మధుర రనము కమోయ రనము గలది. మిక్కిలి శీతలము 

గాదు. రక్తపిత్త నాశకము. వాజీకరము. రుచికారళము. కఫకారకము 

మరియు గుకువుగ నుండును, 

మూ॥ ఫలంతు పిత్తలం తాలం నరం కొళశ్రర్యజం హిమమ్ ! 

శకృ నూత విబంధఘ్నం శేశళ్యం మేధ్యం రసాయనమ్ | 

మధూకజ మహృద గంతు బదరం సర ాత్మకమ్ ॥ 

వాతామా ద్యుష్ట వీర్యంతు కఫవిత్తకరం సరమ్ । 

సరం వాత వారం స్నిగ్ధమనుష్ణంతు (పియాలజమ్ || 

(పియాల మజ్ఞా మధురో వృష్యః పిత్తానిలాపవోః | -- 180 

లోలమజ్జా గుణా నద్వ తట్ ఛర్జిః కాసజిచ్చనః ॥ 

(వళివదార్థము ; తాళం ఫలంచు== తాటి పండు; పి త్తలంవాపిత్తమును 
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జేయును. కాళ్యర్యజం ఫలం జాగుముుడు పండు; సరంవహాశ్యీఘ్రముగ శరీర 

మంతటా వ్యాపించును; హిమమ్ శీత వీర్యము గలది; శక్ళన్ఫూ[త విబంధ 
ఘ్నం౫=మల మూత బంధమును బోగొట్టును; శేళ్యంవకేశములకు మంచిది; 
మేధ్యం=ాబుద్దికి మంచిది; రసాయనమ్ =-రసాయనము; మధూకజం ఫలం - ఇప్ప 

పండు; అనృాద్య = హ్మాదయమునకు మంచిది కాదు; బదరం ఫలం=ాఇఆగువండు; 

సరణాగ్దతకం హవమ.లాదులకు భేదించును; చాతామాదిహెబాదము మొ॥, ఉప్ప 

వీర్యం ఉష్ణ వీర్యము; కఫపి త్తకరమ్ డాకఫపి త్రములను వృద్ది చేయును; సరమ్ = 
శసరమంతట తీ వముగ వార్గిపించును; పరం మిక్కిలి; వాతహరం = వాత గును 

బోగొట్టును; స్నీ పంహస్ని గ్రముగ నుండును; |పియాలజంఫలండామొరళి వండు; 
అన ప్లం = శితవీవ కము. గలది; _పియాలమజ్జా =చారవప్పు; మధుర హావాధుర 
ముగ నుండును; నృమ్యఃడాశుక్రమును వృద్ది చేయును; పిత్తానిలాపవో = పిత్త 
వాతములను హారుపచెయును; కలమజ్టా = రేగుమజ్జ (లేగువి త్తనములోని వవ్వు, 
గుణాః తద్వత్  చారవవ్వుతో సమానమైన గుణములు గలిగియుండును; స= 
అది; తృట్ = దని; ఛర్జి వాంతిని; కానజిత్ =-కానమును జయించును. 

(వళివదాగయు : తాటిపండు పి త్తమును వృద్దైిపరచును. గుము్యండు 
పండు శి మముగ శరీరమందంతట వ్యాపించును. శీతపిర్యముగలది. మల 
మూత బంధముకు పోగొట్టును. శేశములకు బుద్దికి మంచిది. రసాయనము. 

ఇప్పవండ) వాదయమునకు మంచిది కాదు. 
రేగుపండు మలాదులను శేదించును. 

వాదము మొదలగునవి. ఉన్ల వీర్యము, కపి త్తములను వృద్దిచేయును 
శరీరమంతట క (ముగ వ్యాపించును. ఎక్కువగా వాతమును బోనగొబ్తును' 
స్నిద్దముగ నుండును. మొరలిపండు శీతవీర్యము గలది. 

చారవవు మధురముగ నుండును. కు|క్రమును వృద్దిచెయును, పిత్త 
వాతహారము. "౭.ఫవి,త్తనములోని వవ్వు చారవవుతో నమానమైన గుణములు 
గలిగియుండును. అది దప్పిని, వాంతిని, దగ్గును హరింవజేయును. 

లళిలోథట :  వాతామాదీనాం గుణవిశేష _ప్రదర్శనవకం నిర్ణారణమ్ ! 
మూ॥ తింగు కాళ్ళ న కాసీన ఫలినీ బింబితోదనమ్ | 

టంకొశ్వకర్ల బకుళ గాంగేరు ధవధన్యనమ్ ॥ 

తీరి వృత్షభవం బీజం పౌష్కరం కఫఫి తజిక్ 
కషాయ నుధురం రూతం శీకలం గురులేఖనమ్। 

విబ ధాధ్యాన జననం స్తంభనం వాతకోవనమ్। 

. (వతివదార్హాయు ; తిన్షుక =తుమికి; అశ నక డాపాషాణ భేది; ఆసీన = 
ఆగిన; ఫలినీ = _బంఖణము; భింబ = దొండపండు; తోదనమ ఆ శాశ్ళీర పథము 
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నందలి ఒక చింతపండు; టంక = నల్ల వి వెలగవండు; అశ్వకర్ణ = ము; వక్షళ = 

పొగడ; గాం గరు = నాగబలా; ధవ = ఉమెగ్ణిత్త (చండి, ధన్వనమ్ = ధన్వ 
నము; శ్వేతపాకౌ శ్వెతపాకము; కపిళ్ధాని= వెలగపండ్హు; సిం వతీవా శేగుపండు; 
భవ్య =భవ్యము, తీరవృవభవం = తీరివృవముల వలన పుట్టినవి, జాంబవమ్ = 
నేరేడు వండు; పొష్కురం = పువ్మురమూలము; ఈ ఫంములు; కమోయ 
మధురం = వగరు తిపిగలవి; రూఠుంకరూశముగను; శీతల) = శకీతలముగను; 

గురు ద గురువుగను, 'లేఖనమ్ = లేఖనముగను ఉండును, ఏబంధాధ్యాన 
జనన = విబంధము; ఆధాగ్రినమును పుట్టించును; న్తంభనమ్ = న్తంభనము; వాత 

కోపవమ్ = వాత' పకోపమును చెయును. 

తాళ్ళిర్యంము : తుమికి పాషాణ భేది, ఆనీన, (| సేఖణము,' దొండ 
పండు, కా గర మునందలి చింతపండు, టీరివృతములు, పుమ్యుర మూలము, 
నేెరఢగుపండు ఈ ఫలములు వగరు తీపిగలవి. కీతలముగ నుండును, లేఖనముగ 
నుండును. _ విబంధము, ఆధ్యానమును చేయును. వాత |పకోవమును చేయును. 

కోలిరోఖి: _ తిందుకము మొదలు పుష్కురవీజము వరకు కఫ పి త్రములను 
జయించుగుణములను గలిగియుండును. సించలీ = వృతబదరి, అది మధురముగ 
నుండును. వుమ్ముర వీజమునకు అగ్నితో పక్వాముచేయని రఎడల ఫలములకు 
చెప్పిన గుణములు నం్య్యకమించును. _ శస్తా9ందులతో గాట్లు వే.న ఏవృవములకు 
పాలు బయటికి వచ్చునో అవి పీరివృవ్షములు. అవి పాలను (స్రవించును.. 
నిబంధమనగ “ోతభిః దోషాదీనాం అవవాననమ్ ”. 

మూ 5 పిళ్ళ మామం క ఠభఘ్నుం క మోొయాన్లుం (తివోవకత్ | 

పక్వం రుచ్యుం కమాయానుు స్వాదు హీధ్మావమి|[వణుశి | 

దోషఘ్న౦ పాడ వారిన రాగయుక్షిషు పూజితమ్। 

విషఘ్ను ముభయం [గాహి, కపిజ్ఞా న్యేవమాది శేత్ ॥ 

డ్రలివదార్భము వ  అమం క పెళ్లం వా వక్వముకాని వెలగకాయ, 

క౦ంఠఫల్న౦ = కంఠమునకు చెరుపు చేయును. కపాయాన్లుం = వగరు, పులుపు 
రసములు గలిగియుండును, (తిదొవక్ళత్ = (తిదోషములను చేంయును; వక్షం వా 
పక్షనైన వెలగవండు; రుచ్యం = రుచికరముగ నుండును; క మాయామం = 

వగరుగ పుల్లగ నుండును; స్వాదు = మభురముగ నుండు; హొధాగ్చ్రవమి. 

(వణుత్ వా ఎక్కిళ్ళను; వాంతులను వోగొట్టును; దోవమ్నుుం ద్వా (తిదొవములను 

నకింపచే యును; షూ డవారిష్టరాగయు కి షు == పోడవములు, అరిష్ట :ములు, రాగములు 
విటియందు చరమ్చుటలో;పూజితమ్ = పూజనియమై నది; ఉభయం డా వక్వఅవక్వము 

లైన వెలగ కాయ; (గాహి = మలమున్ను బంధించును; ఏిషభఘ్నుం = విష నాశక 

ముగా నుండును; ఏవం = ఇట్లు; కపిళ్టాని = వెలగ వండ్లను గూర్చి; ఆది ఇత్ = 
చప్పబ డను. 
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తొలత్స్ర్యోము : ె నుడాహారించీన వాటిలో పక్వము కాని వెలగ 

కాయ కంఠమునకు చెలుపు చేయును. (తిదోమకారి. వగరు, పులుపు రనములు 
కలది. పండిన వెలగ వండు రుచికరముగ నుండును. వగరు, పులుపు, తీపి రన 
ములు కోలెగియుండును. ఎక్కిళ్ళను, వాంతులను పోగొట్టును [త్రిదోషములను 
నశింవ చేయును. పాడవము, అరిష్టము, రాగము మొ॥ తయారు చేయుటలో 
వెలగ పండు [పశ _సమెనది. ఆమముగా నున్న, పక్షముగా నున్న శెండు 
విధములయిన వెలగ వండు, మల బంధమును చేయునని, ఇశ్తై తక్కిన వెలగ 
పండ్లను కూడ శెరిసికొనవలళెనని ఆచేశింవబజె 

భోలిలౌథి ఏ అపక్యమయిన క ఎత్సము స్వరనాశక్రము. రనశేవిషము చేత 
పలు విధములయిన వెలగ పండ్లు దొరకుచున్నవి. వీటిని ఈ విధముగ కల్చన 
చేయవలెను. ఎట్రనగా, ఆమకపిళ్ట గుణము కపాయామ్లుము, పక్వక పిత్త గుణము 
మాధుర్యము అని తెలునుకొనవలెను. రాగము, షూడవము ఇవి రెండును, 
వానక ము యొక్క భేదములు. పాడవమనగా మురబ్బా, రాగమనగా పానకము. 

మూ! బృంవాణం వాత పిత్తఘ్నం స్నీగ్గం సించితి కాఫలమ్ ; 
భావ్యం విళద మన్చుంచ జాంబవం త్వతి వాతలమ్ ॥ 

పిష్టంభ కృదకంఠ్యంచ సామంతు శీరి వృక్ష జమ్ | 

పిత్త శ్రమృఘ్నమనవ్లుంచ వాతలం చాకుకీ ఫలమ్ ॥ 
బాలం కపాయ కట్వమ్లం రూక వాశా[స్రపితకృ్ళక్ | 
సంపూర్ణ మామ మమంతు రక్ష పిత్త కథ్యపదమ్ ॥ 
స్యాదుసామం గురున్ని గ్గం మారుతఘ్న మవిత్తలం | 
వాద్యం పర్యాగతం శ్రవ్య మాంన శుక్ణ జల [పదమ్ | 
నవా కార రసో వ్యాద్యః సురఖి స్నిగ్ధ రోచనః ॥ 
దీపనః పిత్త వాత ఘ్నః శుక్ల కోణిత శుద్దికృత్ |! 

(ీలితరార్భియు : సించతి శాఫలమ్,= నించతికా ఫలము (ఇది “రేసులో 
భేదము. దినినే ఆపిల్ అందురు), బృంహాణం వా శరీరమును బలియ జేయును; 
వాతపి త్తములను పోగొట్టును; సషగ్గం = జ్రిగలుగ్య. నుండును; భవ్యం = భవ్య 
ఫలము; విశదం జా శరీరముము శుద్ది పరచును; అమ్మం = పుల్లగా నుండుసు; జాంబ 
వం = నెరేడు పండు; అతి వాతలము ౫ ఎకు్కు_వగా ._ చెౌెతమును వృద్ది చేయును; విష్టంభక్షృత్ = మలమును బంధించును; అకంథ్యమ కం ఠమునకు మంచిది 
కాదు; తీరి వృవజమ = మట, జువ్వి మొ॥మరివృవమ.ల నుండి పుట్టినపండ్లు; అమ్లుం = పుల్లగౌనుండును: ఆక్షకీఫలమ్ = ఆక్షకీఫలము; పిత్త శ్రమ్యఘ్నం పిత్త న్రెమశ్రిములను నశింపచేయును; చ = మరియు వాతలమ్ = వాొతమునువృద్ది చేయును; 
బాలం ఆమం = లేత మామిడి కాయ; కాషాయ కట్వమం ఇ వగరు, కారము, 
పులుపు రసములు గలది; రూజ్లండారూక్రమున నుండును; వాతా [స పి త్తక్ళత్ = 



ఏడవ అధ్యాయము £87 

వాతయును, రక్తమును, పి_త్తమును వృద్ది చేయును; సంపూర్ణ ౦ ఆన్హుఫలం = 
జూగుగా వండిన మామిడిపండు; ర రబ రక్త కఫ[వదమిడార క్ష కమును, పి త్తముమ, 

క్రాఫవమంను వృద్ద చేయును; వర్యాగతం=ా = పరిపక మయిన వండు; స్వాదు = 

మధుుముగ నుండును; సామం = కొంచెము పుల్ల గ నుండును; గురు = గురుత్వ 

మును చేయును; స్నిగ్గం=జిగటగా నుండును; మారుతవ్నుం = వాతమును 

నశింప చేయును; అపి 'త్రలమ్ = = సి త్తముకు వృద్ది చేయదు; వా, ఆద్యం = హృదయ 

మునకు మంచిది; శ్రే్మ మాంస, శుక్ల, బల ప్రదమ ఆకసము ఎ, మాంసమును, 

శు కముము, బలమును, శరిరమునకు (వసాదించును; హాకా. రన హమామిుడి 

వండు రసము; హృద్యం = హృదయమునకు మంచిది; సురఖిిః ౫ పరిమళ భరిత 

మెనది; స్నిగ్రరోచనః = స్నిగ్ధ గుణము గలిగి రుచికరముగా నుండును; 
డీపనః=అగ్ని దీపనమును చేయును; పీత్తవాతఘ్నుః = పి త్తమును, వాతమును 
పోగొట్టును; కుక్రశోణిత, శుద్ధి కృత్ == ళు కమును, రక్తమును శుద్ది చేయును; 

తాత్న్ర)ర్యంమయుము ; సించతికా ఫలము వాతపి త్తములను నళింవ జేయును. 

స్నిగ్ధముగ నుండును. భవ్య ఫలము, శరీరమును. కుభవగచును. పుల్లగా 
నుండును. నేరేడు వళ్ళు మిక్కిలి వాతమును చేయును. మలమును బంధించును. 
కంఠమునకు మంచిదికాదు. తీరి వృక్షముల యొక్క పండ్లు కొంచెము పుల్ల గ 

నుండును. అతకి ఫలము పి త్ర శేషనిములను నశింపచేయును. పుల్ల గ నుండుము. 

వాతమును వ్యుద్దిచెయును. బాగుగా వృద్ధిచెందిన మామిడికాయ తీయగా 

నుండును. కొంచెము. వుల్లగ నుండును. గురుత్వమును చేయును. న్ని గ్లముగ 
నుండి వాతమును నింప “జేయును. పిత్తమును వృద్దిపరచదు. హృదయమునకు 

ముచిది, శైమ్మమును, మాంసమును, శు[కమును, బలమును ఇచ్చును. మామిడి 

పండు రసము వాదయమునకు మంచిది. మంచి వాసనతో కూడి యుండును. 
స్నిగ్గముగ నుండును. రుచికరము, అగ్ని దీపకము,పీ త్రవాతములను పోగొట్టును, 

.శుక్రమును, రక్తమును శుద్ది పరచును. 

కోలిలోఖి ; సించతి కాఫలము బృంహణళ్వాాది గుణములను కలిగి 

యుండును, భవ్యఫలము శరీరమును శుద్ది చేయును, జాంబవము ఎక్కువ వాత 

మును చేయును, మలమును బంధించును. స్వరమును నశింప జేయును, ఉ&రి 
వృత ఫలము కొంచెము పుల్లగా నుండును. మామిడికాయ, కషాయ, కటుక, 
అమ రసములు గలిగి యుండును. రూవమును గలిగించును. వాతమును ర రక్త 

పిత్రమును చేయును. మామిడిపండు హృదయమునకు మంచిది. శ్లేష్చిమును 
చేయును. 

మూ॥ కషాయం రోదనం హృద్యం వాతలం లవలీఫలమ్ 

గుర్వగ్ని సాద; త్చద్భైల్వం దోవలం పూతిమారుతవ. ॥ 

పక్వం బాలు పున సీక్తం పిత్తలం లఘదీపనమ్। 

వాత శైవమరఘ్న ము ముష్టంచ స్నిద్దం (గాహ్యు భయంపరమ్॥ 
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వృజామ్లం (గ్రాహి రూకోష్షం లఘు దీపన రోచనమ్; 

వా = శష్మ వారం కించిదూనం క్రీ శా మజం తత్రః॥। 

ఫం కర oజ విష్టంభి విత్త శ్రమ్మా విరోధిచ। 

గురూస్ట మధుగం౦ం రూక్షం కేళఘ్నంచ శమీ ఫలమ్! 

(వతివదార్థయు : లవలిఫలః ==రన ఉసిరిక వండు (సుగంధ నూలా, 
పాండుః, కొమలనల్కలా) కషాయంచకపాయ రనమును గలిగి యుందును; 
రోచనం =కుచికరము; వా పద్యం = హృదయమునకు మంచిది; వాతలు= 

వాతమును వృద్ది చేయు; పక ఏంబిలషం = -ాపండినమా రెడు పండు; అగ్ని - 

సాదక్న్ళత్ = అగ్ని మాంద్యమును చయును; దోవలం=ా(తినోషములను వృద్ది 
చేయును; పూతి మారుతసుడాదుర్గంధముతో కూడిన అపాన వాయువుల గలుగ 
జేయును; బాలం ఎల్వండాకాయగా నుండు మారేడు కాయ; పునః మరల; 
తీత్హం == తీక్షము; ప_త్తలండాపి త్రమును వృద్ది చేయును; లఘు =-లమఘమువుగ 

నుండును; దీవపనముడాఅగ్ని దివకము; ఉభయం వక్వమైన, వక్యాముగాని 
మా'రడుకాయ; పరం=మిక్కు టముగ; వాత శైమగ్తిఘ్న ందావాతమును, శ్రేషరి- 
మును నశింప జఉజయును; చామరియు; ఉష్టం జ ఉస్ట్ర ఎర్యము; స్నిగ్గంవాజిగటగ 
నుండును; వ్య వొమ్లం = చింతపండు; (గాహాడా =-మలమూ|తాదులను "ంధించును; 

రూవోప్షమ్ =రూవముగ నుండి ఉన్లమును చేయును; లఘు=లఘువు డివన- 
రోచునక్ = డారుచికరముగ, దివన కారి కూడ నుండును; 5 ళా మజం -కొండ- 

మామిడి; కించిదూనం వ్య జామమున కంకు కొంచెము బానమైన గుణము 

గలదిగ నుండును; కరంజం ఫలం=శకానుగ పండు; విష్టంభి == పిష్టంభమును 

చేయును; చ = మరియు; పిత్త శేప్యా విరోధిచకఫ పి  త్తములకు విరుద్దముకాదు; 
శమీఫలం=జమిా 'శ్రవండు, గురూస్ల మధురం కాగుూగువ్ర, ఉప్ప వీర్యము, మధుర 
రసము గలది; రూక్షం = రూడ్షమును చేయును; కెళఘ్నం == వెం డుకలను 
నశింపజేయును, 

తెత్న్భ్రర్యయు ; రస ఉసిరిక పండు, కపాయ రసమును గలిగి యుండును, 
రుచిని బుట్లించును, హృదయమునకు మంచిది. వాతమును వృద్ధి చేయును. 
పండిన మాేడు పండు, , అగ్ని మాంద్యమును చేయును (క దోషములను వృద్ధ 

వరచును. అపాన వాతమును చెడ్డ కంపుతో ౩ కూడుకొని యుండునట్లు చేయును, 
లేత మారేడు కాయ తీళ్ల గుణము గలది. త్రము ను వ్భృద్ది "వేయును. లఘు 

వుగ నుండును. అగ్ని దీపనమును చెయును, మిడు కాయ, పండు రండును 
వాత శ్లేష గములను నకింవ జేయును . ఉస్లపిర్యము బిగటగ నుండును. చింతపండు 

మలమూ(తములశు బంధించును.రూక్ష జ గ నుండి ఉప్టముసు చేయును, లఘువు, 
రుచికరముగ నుండి దిపన కారిగ గూడ నుండును, కొరడ మామిడి వృ తామ్లమున 
శంకు కొంచెము హీనమైన గుణము గలదిగ నుండును, కానుగ వండు విష్టంభ 
మును చేయును, కఫ పి .శ్ఞములను నమానముగ నుంచును, జమ్మిపండు గురువు, 
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ఉప్ప వీర్యము. మధురరనము గలది. రూతమును చేయును. ఇం (ట్రుకలను నశింప లం 

వేయును. 

కలిలొఖ : విశేనము లేదు, 

మూ॥ కటు పొకరసం పీలు తీక్షోస్షం భేది పిత్తలమ్। 

(క్రిమి గులోదర గరప్తీవోర్భి, కఫవాతజిత్॥ 

సతి క్షం స్వాదు యత్ పీలు నాత్యుష్ట్రం త్రిత|ద్రోషజిక్స్! 
నీవం శశతాశికం [పాచీనాగరం తృణ కూల్యకమ్। 
ఆస్మాదల్వా నర గుణమెంగుదం సవికం కతమ్॥ 

తృకిక కటుకా స్నిగ్గా మాతులుంగన్య 'వాతజిత్। 
బృంవాణం మధుళం మాంనం వాతపిత్తహరం గురు। 
లఘ తి ల్కనరం కాస క్వాన హిధ్మా మ దాత్యయాన్ ॥ 

అస్య శోషానిల శైవష్మ్రవిబంధ ఛ్చర్ష్యరోచ కాన్! 

గుల్ళోదరార్శః శూలాని మందాగ్ని త్యంచనాళయేక్। 

డ్రతివధార్భయము 2. వీలుడాగోగు; కటుపాకరసముడాకటురసము, కటు 
విపాకముగలది; తెక్షువుం తీక్ష, ఉప్ప గుణములు గలది; భేది=2మలములను 
భేదించును; పిత్తలమ్ పి _త్తీమునువృద్ధి చేయును; [క్రిమి గులోదర గర ప్రీ 
హోర్శః కఫవాత జిత్ = (క్రిములను, గులగ్రిములను, ఉదరములను, గరవిషమును, 
సృ హమును , అర్శన్సును, కఫవాతములను జయించునుయత్ = యే;పీలు=గోగు; 
సతిక్కము = కొంచెము చేదుగను, స్వాదు = మధురముగను, నాత్యువ్షం = 
కొంచెము ఉస్టముగను ఉండునో; తత్ = అది; తిదోవజిక్ = మూడు 
ధొషములను జయించును; నీసం == కడిమి చెట్టు (ధారాకదమృము); శతాతికం= 
సోయిపండు; (పా చినాగరం వపాచీ నాగరము; తృణళూల్యకమ్ కేతకీ 
ఫలము; ఐంగుదం కా గారవండు; నవికంకతమ్ = వికంకొతము; అస్మాత్ = వీటి 
కంకు; అల్వా న్తర గుణమువపీలుగుణముల కం తక్కు వ గుణములు గలిగి 
యుండును; మాతులుంగన్య = మాదిఫలముయొక్క.; త్వక్ = చరగము; 
తికృకటుకాడాచేదుగా, కారముగా నుండును; స్నిగ్తావస్నిగ్గముగ నుండును; 
వాత జిత్ ౫ వాతమును హారింవ జేయును; మాతులుంగస్య మాంసం = మాది 
ఫలము యొక్క మాంనము; బృంహణమ్ = శరీరమునకు పుష్టిని గలుగ 
చయును; మధురం మమధురముగ నుండును; వాతపి త్రహరంకావాతపి త్తములను 
హారింసజేయును; గుర మాగుకువుగ నుండును; తత్కానరం == మాదిఫలముల 
యొక్క కేనరములు; లఘ =లఘవుగ నుండును; కాన శ్వాస హిధ్యామదాత్య 
యాన్ =ఇకానము, శాషసనము, బక ళ్ళు, మదాత్యయములను, ఆస్యశోషానిల 
నమ్మ పబంధఛర్ష్యరోచకాన్ = ముఖళోవ, వాత శైమృములను, విబంధమును, 
వాంతులను, అరోచకములను; గులో్ళద.రార్భ శూలానిజా గుల్టుము, ఉదర 

19 



290 అష్టాంగసంగహా వ్యోథూనము 

రోగము, .అర్భన్ను, శూలములను; చ=మరియు, మంచాగ్ని త్వం == అగ్ని 
మాంద్యమును; నాళయేత నశింప ఉయును; భల్లాతకస్యడజీడిపండు యొక్క; 
త్వజాగ్రంసం చర్మము, మాంసమును, (గిజరు); బృంహణండా శరీరమును బలియ 
జెయును; స్వాదుడామధురము; శీతలమ్ చల్ల గ నుండును; తదస్థిడజీడి విత్తులు, 
అగ్ని సమం. 

తాళ్ళర్యోము : గోగు కటురనము, కటువిపాకము గలది. తీక్ష ఉప 

గుణములు గలది. మలమును భేదించును. పి త్రమును వృద్ది చేయును. కిములను, 

గుల్ళమును, ఉదరమును, గరవిషమును, పహాను, అర్శస్సును, కఫ వాతములను 

జయించును. కొంచెము చెదుగ, మధురముగ యేగోగు ఉండునో అది (తిదోష 
ములను జయించును. కడిమి చెట్టు పండు, సోయిపండు, [పాచినాగరము పండు, 

గారవండు, కేతకీ ఫలము, వికంకత ఫలము, వీలు గుణములకంకు తక్కువ 

గుణములు గలిగి యుండును. 

శోలిలోఖ ; పీలు ఫలము పాకమునందు రనమునందు కటువుగానుండును. 

తళ త్వాది గుణములు గలిగియుండును. (కమ్యాాదులను నళింవ చేయును. 

మొతులుంగ ఫలము యొక్క చర్మము తిక్షకటురసములు గలది, స్నీగ్గము, 

వాతనాశకము. చర్మములో నుండు గుజ్జు బృంవాణము, మధురము, వాతపి త్ర 

హారము, గురువు. ఆమాతులుంగముయొక్క. కేసరములు (మాంసముతోనుండు 
నవి) లఘవు. శోసాదులను నళింప జఇయును, 

మూ భల్హాతకస్య త జ్ఞాంనం బృంవాణం స్వాదు శీశలమ్;, 
తదస్థ్యగ్ని న సమం మేధ్యం కఫవాతవారం పరం ॥ 

.స్వాద్వమం శ్రీత్రమున్షంచ డీషధా పొరావతం గురు। 

రుచ్య మత్యగ్ని శమనం రుచ్యం మధుర మారుతమ్ ॥ 
పక్వ మాళు జరాం యాతి నాత్యుష్పం గురుదోషలమ్ | 

| (రాజా పరూషకం చార్జ4మన్లుం 'పిత్తకఫ|ప్రదమ్ ॥ 

గురూ వీర్యం వాతఘ్నుం౦ం సరం సకర మర్దక మ్ । 

తధామ్హం కోలకర్యాంధు లికచా నూత కారుకమ్ || 

ఐరావతం దంతశఠథం సతుదం మృగ లండికమ్ | 

నాతి పిత్తకరం వక్వం ళుష్క౦చకర మర్షకమ్ || 

దిపనం భేదనం ళుష్కుమమ్రి కాకోలయోః ఫలమ్ | 
తృష్టాశ్రమక్టమళ్చేది లఘ్యపష్టం క ఫపి త యోః॥ 

.. (టతివదార్థిము ; ; భల్గాతకన్య = మై జీడిపండుయొక్కు, త్వజార్టలనం = 

చరగ్చమును, మాంసమును (గుజ్జు), బృంహణం = శరీరమును బలియచెయును. 
స్వాదు =మధురముగ నుండును, లీతలండా చల్ల గ నుండును, తదస్థి=జీడి విత్తులు, 
అగ్ని సమం=ాచి తమూలముల సమానమయినగుణముగలవి, మేధ్యం= మేధ్యం; 
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పరం = మీక్కుటముగ, కఫవాతవారం = కఫవాతమురిను నశింపచేయును: 

పారానతం=ఈడ పండు, స్వాద్వ మ్ల్రంద్విధా = మధురము, అమ్హము అని రెండు 

విధములు, శీతంాశీతలము, చచమరియు, ఉప్టం = ఉప్టము, గురువై వగురుత్వుము, 

ఆరుక౦ = గజనిమశ్రిపండు, మధురం హమధుఠరముగ, రుచ్యుం హరుచిగ నుండును, 

అత్యగి్ని శమనం= (ప్రబలమైన జాఠరాగ్నిని శమింవ జేయును, పక ఆరుకం = 

పక్షమయిన గజనిమ్యు, మధురం = ముధురముగ, రుచ్చం = = రుచికరముగ 

నుండును, ఆశు = వలీ ఘముగ, జరాం యాతి= జీర్ణ మగును, నాత్ఫువ్వం=కొంచెము 

ఉపముగ నుండును, గురు చగురుత్వమును చేయును, వోషలమ్ = (తిదోషము 

లను వృథ్టి చేయును, _(దాఖా=ా =పచ్చి[దాతసండు, పరూషకం = చిట్టత వండు, 

కరమర్దకమి =కలిమి పండ్లు, అమ్లం = అమ్లు రనము గలిగి యుండును. పిత్త కఫ 

(వరమ్ పి పిత్త కఫముల వృద్దినొందించును,. గురు హగురుత్వమును, ఉన్ల వీర్యం = 

ఉష్షవీర్యమును గలిగి యుండును, వాతఘ్నృం = వాతమును హరించును చ= 

మరియు, సరం=శరిరమున శీ ఘ్రముగ వ్యాపించును, (మృడు వికచకము) 

స అమ్హంవపుల్హగ నుండు, రేగు(కోల=ాగంగరేగు, కర్కంధూ=ా 

కమ శేగు.[ లికుచ '=గజనిమ్మ, ఆ(మాతం=మామిడి, ఆరుకండాగంగరావి (ఆల్ 
బుఖార), ఐరావతం = నారింజ, ద_న్త ళఠం =క లిమిపండ్లు, మృగలిండికమ్ = మృగ 

లిండీకము, నాలిపి త్రకరం = కొంచెము పి త్రమును చేయును;అమ్లికా కోలయో 
ఫలమ్ =చింత వండు, రేగుపండు ఈ లెండును,శువ్క్ముం = ఎండినచో, దీపనం = అగ్ని 

దిపనమును చేయును, భేదనం =మలాదులను ఖేదించును, తృష్టా=దప్పిని, ప్రేమా 

బడలికను, క్షమవగ్గానిని; ఛేది == నశింప జేయును, లఘ = అఘవుగ నుండును, 

కఫవాత యోః =కఫవాతములకు, ఇష్టం = పథ్యకర మై నది, 

తాలళ్ళ్రర్భుము : _ జీడిపండుయొక్క చర్మము, మాంసము (గుజ్జు) ఇని 

శరీరమునకు పుష్టినిచ్చును, మధుర రసము న్సీత్ర సర్వము గలవి. జిడివిత్తులు 

నిప్పువల బహుతీక్షముగ నుండును, అగ్నితో సమానమైనవి. బుద్దికి మంచివి, 
కఫవాతములను బోగెట్లును. చి త్రమూలముతో తుల్యమైన గుణము గలవి, 

ఈడ పండు మధురము, 'అన్లుము అని రెండు విధములు. ఆ రెండును (క్రమముగ 

ఫీతలము, ఉస్ట్యము, గురుత్వము రుచిగలవిగ నుండును. అధికమయిన అగ్ని 

చిపనమును శమింప "జేయును. గజనిమ్ముపండు మధుర రనము గలది. రుచిక్రరము, 

పక్వమయిన గజనిమ్మ *(ఘముగ జీర్ణమగును. స్వల్పముగ ఉష్టమైన వీర్యము 
గలది. కొంచెము గురువుగ నుండి, కొంచెము అపధ్యక రముగ నుండును. పచ్చి 

[దాత వండు, చిక్రత సండు, కలిమిపండ్లు ఇవి అమ రసము గలిగి యుండును. 

పిత్త కఫములను వృద్దినొందించును. గురుత్వమును, ఉప్ప వీర్యమును కలిగి 

యుండును, వాతమును వారించును. శరీరమున ఫఘముగ వ్యాపించును, "కగు, 

గంగలరెగు, కమ్ము ౪గు, గజనిమ్మ, 'మూామిడి,నారింజ, గంగరాని, మృగలిండకము, 

చక్విమె శుహ్కించి యుండు కోలమి పండ్లు ఇవి పుల్లగ నుండును, స్వల్నముగ 
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పి త్తమును చెయును. వై జెప్పిన [దా జాదులతొ తుల్యమైన గుణముగలవిగ 

నుండును. చింతపండు, శేగువండు, ఈ రెండును ఎండినచో అగ్ని దీపనమును 

చేయును. మలాదులను 'ేదించును. లఘవుగ నుండును. దప్పి, (శమము, 

క్షమము, పినిని బోగొట్టును. క ఫవాతములకు వధ్యకర మైనవి, 

ోలిలోఖ : భల్లాతకము యొక్క చరగ్రిము, మాంసము బృంహాణత్వాది 

గుణములు గలగి యుండును. భల్లాత "కాద్ధ తీతగుణము గలదగుట వలన ఆగ్నితో 

సమాన నమెనది. బుద్ది క క్రొలుకు హొత మెనది. “మిక్కిలి వాత శెమ్మములను హారం 

చును. ఈడ పండు శెండు విధములు, మధురము, అముము. మధురముగ నుండు 

ఈజెపండు, శీతవీర్యము. అమ్హముగ నుండు ఈడెపండు ఉప్ప వీర్యము. శిండు 

కూడగురువు. రుచికరములు, అత్యగ్ని శామకములు, ఐరావతం=ానాగరంగం, 

ద_న్లశఠం =జం వీరం, కర్క-ంధూ == (హాన్వబదరీ. 

మూ॥  ఫలానామవరం౦ త(తలి కుచం న ర్వాదోషక్ళత్ | 

హిమాని లోస్ట దుర్వాత వ్యాళ లాలాది దూషితమ్॥ 

జన్తుజుస్టం జలేమగ్న మభూ మిజ మనా ర్లవమ్! 

ఆన్య ధాన్యయతం హీనఏర్యం జీర్ణతయాతిచ॥ 

ధాన్యం త్యజీ తధా శాకం రూకుపిద్దమ కేమలమ్। 

ఆసంజీత రసం తద్వచ్చుష్మ్యుం చాన్య (త్ర మూలకాత్ ॥ 

[పాయేణ ఫలమ ప్యేవం తథామం బిల్వ వర్జితమ్। 

---ఇతి ఫలవగ్గ 8॥, 

(వతీవదార్హ యము : త తఫలానాండాసమ_స్తమయిన ఫలములలో ; లికుచండా 

కమ్మ శకేగు పండు; అవరం == నికృష్ట మైనది, సర్వదోషక్షృత్ సమన దోషము- 

లను వృద్ధిచెయును, హిమ-దూపితం-హిమ = మంచుచేతను; ఆనలకనిప్బు 

చేతను; ఉప్ణ్లడాఎండ మొ।। వాని యుస్థ్రము చేతను; దుర్వాత=తూర్పుగాలి 

మొ॥ దుష్టమెన గాలి చేత; వ్యాల=సర్పము మొ॥ దుష్ట జంతువుల యొక్క; 

లాలాది = నోటి జొల్లు మొ! వానితో; దూషితం న దూషింపబడినవియు; 

జ లేమగ్నం = = జలములోమునిగినవియును; అ భూమిజమ్ = విరుద్దమయిన భూమిలో 

జనించినవియును; అనా రవమ్=ా =విరుద్దమైన బుతువునందు జనించినవియును; 

అన్యథాన్యయుతం = విజాతీయ ధాన్యములతో గూడినవియును; హానపీర్యం == 

నిర్వీర్యమై నవియునగు ధాన్యమును; జీర్ణ తయాసి దఊడుపు మడిలో నే జీర్ణ మె 

నీరసముగా నుండిన; ధాన్యం =ధాన్యమును; చడామరియు; తధా= అశు; 

శాక ండాశాకమును; త్య జేత్ = వదలి పెట్ట వలయును; తత్ =ఆశాకము; రూతుం= 

స్నేహ రహితముగ గాని, సిద్దం=ా = శాంజికాదులచేత సిద్దము చేయబడినదిగాని; 

అసంజాతరసం =పరిపూర్ణ మెన రసము లేనివియును . అకోమలండాకోమలముగా 

లేనివియును, తద్వచ్చుష్కుం = = అక్ష పండిన వియునగు శాకం = శాకమును; 
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తగ్గ జిత్ == వదలి సెట్టవలయును;మూలశకా దన్య|త శుష్కుం = ఎండిన ముల్లంగిని 
మాత్రము భుజింప వచ్చును; [పాయణ తరచుగా. ఏవం=ాలమే; ఫలమపి = 
పండ్లను గూడ; త్యజేత్ = వదలిపెట్టవలయును; తథా=ాఅశ్లే; బిల్వవర్డ్షితమ్ = 
నిల ఫలమును విడిచి; ఆమం=ా అపక్వఫలములను, త్యజేత్ = వదిలి 'పెట్టవలయును; 
కతి = అని; ఫలవర్గ 8 =ఫలవర్గము 

తాల్) ర్మోంయు : సమ_స్తమెన ఫలములలో కమ్మ రేగుపండు అ|పథా 

నము, (క్రిదోవకారిగ నుండును, మంచు చేతను, నిప్పు, ఎండ మొవానీ 
యుప్ప్వము చేతను, తూగు గాలి ము॥ దుష్టమైన గాలి చెతను, సక్వము "మొ॥ 

దుస్ట్ర “జంతువుల యొక. నోటిజెల్లు మొ॥ వాని చేత దూపి.పబడినవియును, 

కములు మొ॥ జంతువులతో గూడినవియును, జలములో మునిగినవియును, 

వికుద్దమై న భూమిలో జనించినవియును, విరుద్దమైన బుతువునందు జనించినవి 
యును, విజాతీయ ధాన్యములతొ కూడినవియును, నిర్వీర్యమై నవియును నగు 

ధాన్యములును, అటులే స్నేహ రహితముగ గాని, లేక కాంజికాదులచే సిద్దము 

చేయబడినవియు, పరిపూర్ణ మెన రసము లేనివియును, ఎండినవియును అగు శాక 

ములను వదలిా పెట్టవలయును. శ శుపి_ంచిన ముల ల ంగినిమా[తము భుజింప వచ్చును. 

వె జెప్పిన శాకగుణములతో గూడియుండు ఫలములను తరచుగా విడిచి పెట్ట 

వళయును. బిల్వఫలము తప్ప నితరములై న ఫలములు అపక్వుములుగ నుండినచో 
వానిని వర్టింసవలయును. ధాన్యములు, మఘృతము, తేనె వాయు విడంగ 
ములు, బెల్లము, పివ్వలి, ఇవి తప్ప, నితర _దవ్యములన్నియు నొక సంవత్సర 

మునకు చె బడనివిగ నుండిన యెడల గైష్టములుగా పరెగణిం పవలయును అని 

ఫల వర్షము ముగిసినది. 

ఖోలిలౌఖ : ఫలము లన్ని ంటిలో అ|పధానమై నది లికుచము. (తిరోవ 
ములను వృద్ది చేయును. హిమాదుల చేత దూషింపబడినది. కేదారములయందున్న 

ధాన్యములు, ఈదురు గాలుల చేత దూషింపబడిన వియును, ఎక్కువ ఎండల చేత 

దూషింపబడినవియును, పురోవాతాదులచేత దూషింపబడినవియును, అశు, 

సర్వాదుల యొక్క జొల్లు చేత్ర దూషింపబడినవియును, (ఆది గహణముచేత శవ, 

కథ, మూత, వు రీషూదులను (గహింపవలయును). అన్తే' [కిమ్యూదుల చేత; 

జుష్టమైన, సిటిలో మునిగిన, విపరీత భూమిలో బుట్టిన, బుతు వైపరీత్యమున 
బుట్టిన, థాన్యములను విడిచి "పెట్టవలయిను, తక్కిన విషయములు ళాత్స 

ర్యాంశములు, 

మూ॥ శూకశిందిజ పశ్వాన్న మాంస శాకఫలా|[శయెః। 

వరెరనై నైషక్న దెళోఒయం ఖభూయిన్టముప యోగ వాన్ ॥ 

నిర్దిప్లో రనవీర్యాదై. రరిశా స్వం కర్మ సాధనే! 

నళక్యం విస్తరేణాపి వక్తుం సర్యుంతుసర్వ ధా 
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హితాహిత శ్వేఒప్యేకా న్త నియమో ౬స్మాదని శ్చితః। 

మా|కాయోగ [కియా దేశ కాలావస్తాది భదతః॥ 

తత నతో యతో దృష్టానేశే భావాన్తథా తథా। 

(వతివదార్థము ; కూకళింవిజ పకాషన్న మాంనళాక్రఫలా[ శయః=ాశళూక 

వర్గము, పక్వాన్న వర్షము, మాంసవర్షము, ఇాక్తవర్ష ము, ఫలవర్షములను ఆ|శ 

యుంచిన, వలైః == వర్గములచేత, ఆయం జాఇరి, అనె నెక చేళః =అన్న పాన 

ములయొక్క-_ పకదేశము, భూయిష్టం = మిక్కిలి, ఉపయోగచాన్ =మిక్కిలి 
యువయోగమెనది యథాస్వం = ఉన్నదున్నట్లుగా, రసపిర్యాదై ్యః = 

రసము, వీర్యము మొ॥ వాటి ఛ్వారా, కరత్రసాధస=పనులను సాథించుటలొ. 
నిరిష్ట 8 == చెప్పబడినది, సరధా౭_.పి=అన్ని విధములను, సర్వం సమస్తమును, 

ప్ స్తరేణహావిపులముగ, వక్తుం చెప్పుటకు, నశ క్షం = సాధ్యముగాదు, కా శ్రా 

హిత త్వేఇపి == శరీరముయొక్క హిత, అహిత విషయములో కూడ, ఏకా న్ల 
నియమః నిర్దుష్టమైన నియమము, అనిక్చితః =నిళశ్చయముగ లేదు, యతః = 
ఎందువల్ల ననగ, "తేభావాః = ఆ నానావిధ భావములు, మా(కాయోగ [క్రియా 

బేశకాలావస్థాది భేదతః = ఆహార మాత, యోగము, (క్రియా, చేళము, 
అవస్థాది భేదములు వీటివలన, దృష్టాః = చూడబడినవి, 

తాళ్ళర్భ్యంయము : శూకవర్గము, శింవీ వర్షము, పక్వాన్న వర్గము, మాంస 
వర్గము, శాక వర్గము, ఫలవర్గము, ఈ ఆరు వర్గములలో అన్నపానముయొక్క 
విభాగము మిక్కిలి యుపయుక్షమైెనది. ఈ అన్నపాన వర్షమందలి రసవీర్య 
విపాకాదులు వాటివాటి కార్యనీర్వహణలో సమర్ధవంతము లై. యుండును, 

చరక్రమునందు అన్నమును గురించి ఇట్టు చెప్పబడినద్. (పాణధారు లె న మాన 

వులయొక్క- [పాణము అన్నమునందే (పతిష్టితమె యున్నది. ఆ అన్నము 
కొఆఅ కే మానవ జీవితమునందు మానవులు పలువిధములై న యాతనలకు గురి 

యగు చుందురు. అన్నమునందే మానవ శరీరవర్షము, సువాక్కు, జీవనము, 
(పతిభ, సుఖము, తుష్టి, పుష్టి, బలము, లెెకిక,అ లౌెకికములై న కర్మలు అన్నము 

నందే (వతిష్టితములై యున్నవి. ఈ కలికాలమునందు ఈ అన్నమునశే [పథమ 
స్థానము లభించుచున్నడి, 

అన్ని వస్తువులను గురించి విస్తారముగా 'వవ్పవలయునన్న నాధ్యము 

కాదు. ఎందువలన ననగా! పదార్థములు, వాటియొక్క మాత్ర, సంయోగము, 

సంస్కారము, దేశము, కాలము, అవస్థ, మొ॥ భేదములతో భిన్న భిన్న ములుగా 
నున్నందున ఇది హితము, ఇది అహితము అని చెప్పుటకు వీలుకాదు.అందువలన 

నీర్ణుప్ట్రముగా చెప్పుటకు సాధ్యపడదు. ఎందుకనగా! పధ్యకర మెన పదార్థము 

కూడ మాత, సంయోగము మొ। కారణములచెత అపథ్యకారకముగా నగును. 

ఇశ్లే అపధ్యకారక వస్తువు కూడ మా|త, దేశము, _ మొ॥ వాటిని బట్టి అపథ్య 
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కారకము కూడ కావచ్చును. ఏఏ పదార్దములు ఆరోగ్యవంతుని యొక్క 

ఆరోగ్యమును పరిరతించుచు. శరీరమందలి 'అనమాన ఛాతువులను. సమానముగ 
చేయుచున్నవో అవి హితకర పచార్గములుగా చెప్పబడుచున్న వి, 

కలిలోఖ వ సమ_స్హమెన భావములను. బట్ట ఈ శరీరము హెత మైనది” 

అహితమై నది అని చెప్పుటకు వీలుకా లేదు. మాతా సంయోగాదులను. బట్టి 

ఆహారాదులు అనేక విధములుగా నగుచున్న వి. పధ్యమైన ఆహార మెనప్పటికిని, 

మా[తాది విఢాషమువలన అపథ్యమునుూ పొందుచున్నవి. వె కారణముల 

వలననే పధ్యము కూడ నగుచున్నవి. 

మూ! Mol సేవితం మన్యం హంతి రోగాకు నదుద్భ వాన్ ॥ 

షేవ్యమాణం తిలళో విషమప్యమృతా యశే। 

వారల మా[త మళనం మరున్ని చయ కోపనమ్!! 

భజతో విషరూ పత్యం తుల్య్యాంశే నుధునర్చిషీ.! 

తారో2న్లు రన నంయోగే మధురోభవతి తణాక్॥ 

ఉతుండ క్యా స్తిందుకేన తి కళా మధురాయళతే | 

హింగు గైరిక సిన్దూత్చం గన్ట వర్ణ రసాధికమ్ ॥ 

వూగ తాంబూల శంఖ భ్ వర్ణ గన్హ రసోద్భవః'। 

కో(ధ్రవో హన సృకిఎత్తం. కరో త్యేవ విదాహిభిః - 

(వతివదార్థయు : మద్యమ్ = మద్యము; తదుద్భృచాన్ = మద్యము వలన 

యేర్పడిన; రోగాన్ = రోగములను; మా|తయా=ామా తా (పమాణముతో, 

సేవితమ్ = సేవింపబడినది; పాంతి = నశింప జేయుచున్నది; తిలశః=ాతిల [పమా 

అము; నిషేవ్యమాణం సెవింపబడిన; విషమపి హచవివమముగూడ; అమృతాయశ=ా 

అమృతమువలె నగుచున్నది; హీనాతి మ్యాతమళనం - హీనమా|తం=ాహీన 

మా(తలో సేవించబడిన; అళనం = ఆహారము; మరుత్ =-వాతమును; అతి 

మాతమ్ అశనమ్ ఎక్కువ మా(తలో సేవింపబడిన ఆహారము; నిచయకో 

పనమ్=నన్ని పాతమును (పకోపింప 'ఉయుచున్నది; తుల్య్యాం శే=ాసమాన భాగ 

ములుగ తీసుకొన్న; మధు సర్పిష= తెనె, నెయ్యి; విషరూపత్వం = విష రూపత్వ 

మును; భజతం=పొందుచున్న ది; శారః = జారము; అమర స గంయో. గె == 

ఆమ్హ్లరసముతో సంయోగము అయిన తరువాత; కణాక్ వెంటనే; మధురీ 

భవతీ =మధురముగా నగుచున్నది; ఉత్తుండ క్యాః= కానీగు యొక్క; తి కృతా= 

చేదు; తీందుకేనడాతుమికి చెట్టు నంపర్కముచేత; మధురాయ తే =తియ్యగ నగు 

చున్నది (తీపితో నమానముగ నగుచున్నది); హింగు = ఇంగువతో; చె రక 

సింధూత్సం= గ రికము, సైంధవ లవణముతో గూడ; వర్ణ గన రసోద్భవః= 

వర్ణము, గన్హము, రసము పుట్టును; పూగ తాంబూల శం భేభ్యోః =వక్కలు ఆకు 

సున్నము పేటి కలయిక వలన; వర్ణ గన్ధరసోద్భవఃానిలత్తణమై న వర్ణము, గన్ఫము 
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రసము పుట్టుచున్నవి; కో|దవః == కొరలు; _అస్ఫక్పి _త్తండార కృపి త్తమును; 
హా నిడానకింపజేయుచున్నవి; డవిచాహిభిః=విచావాకర వస్తువులతో కూడి; 

ఆసృక్సి త్తం=ర క్షపి త్రమును; కరోత్వేవ=చేయుచున్న వి. 

తాత్ఫ్ర్య్యయు : శ్యాస్ర్రమునందు విధింపబడిన, సరియగు పమాణములో 

సేవింపబడిన మద్యము, మద్యము అతిగా చేవించుటచేత సంభవించిన వికారము 

లను గూడ నశింపజేయును. నువ్వుగింజ |పమాణములో తినిన విషము గూడ 

అమృతముతో నమానముగ నగును, హీన మా(తలో భుజింపబడిన ఆవోరము 
వాతమును, అతి మా[తలో సేవింపబడిన ఆవోరము సన్ని పాతమును (ప్రకోపింప 
జేయును. సమాన మా(తలో కలిపి భుజింపబడిన "తేనె, నెయ్యి విషరూపమును 

చెందును, 

తారము ఆమ్లము ఈ రెండు రసముల కలయిక వలన వెంటనే మధుర 

రసముత్పన్నమగును, కానుగ యందలి చేదు, తుమికి చెట్లు కలయిక చేత తీపికి 

సమానముగ నగుచున్న ది. 

ఇంగువ, గె రికము, సె ంధవలవణముతో కలిపిన యెడల సె ంధవమునందు 
గ రిక మునందు కూడా గంధము వచ్చును. 7 రికము వలన ఇంగువ నై ౦ధవ 

లవణములలో కూడ రంగు వచ్చును. నె ంధవలవణమువలన ఇంగువ, ౧ రికముల 

యందు గూడ రస ప్రతీతి ఏర్పడు చున్నది. వక్కలు, తమలపాకులు, సున్నము, 
వీటి నన్నింటిని కలిపిన అసంభవమైన, విలక్షణమైన వర్షము, గంధము, రసము. 
పుట్టును. కొ(రలు రక్త పిత్తమును నశింపజేయును, కాని విదాహకరమైన 
వస్తు సంయోగము చేత ర కపి తమును కలిగించును. 

తలిలోఖి ; మద్యము వలన జనించిన రోగములను మద్యు మే విశిష్టమైన 

మా[తలో సేవించిన యెడల నశింప జేయుచున్నది, 

విషము మరణము గలిగించునడై నప్పటికిని, తిల (ప్రమాణము వతి 
దినము అభ్యాసము చేసిన యెడల అమృతోపమానముగా పని చేయును. స్యల్స 
భోజనము వాయువును (పకోపింప చేయుచున్నది. ఎక్కువ మాగతతో కూడిన 
భోజనము సన్ని పాతము యొక్క [పకోపమునకు కారణమగుచున్నది. ఆరోగ్య 
వంతుడై నప్పటికిని, తెనె, నెయ్యి ఈ రెండు |దవ్యములను సమాన పరి 
మాణములో నేవించిన యెడల విషతుల్యములగుచున్న కి కరంజము యొక్క 
చేదు తిందుకముతో కలియుటచేత మధురత్వమును పొందుచున్నది. ఇంగువ, 
రికము, సే ౦ధవ లవణము, ఈ మూడును కలిసిన యెడల . వాటియందు, 

గంధము, వర్ణము, రనము' అధికమగుచున్నవి. ఇంగువ యొక్క సంయోగము. 
చేత గ్లైరికము నందు; నైంధవ లవణము నందు రసము, . వర్త ము. విశేషముగా 
అభివ్య క్రమగు' చున్నవి. నె ంధవ అవణము యొక్కా సంయోగము వలన ఇంగువ 

నెంధవ లనణముల యందు రసము విఢేషమ్లుగా దో్యోతకమగుచున్నది.. వక్కలు, 



ఏడవ ఆధ్యాయను 09? 

తమలపాకులు, సున్నము ఈ మూడింటి మొక్క కలయిక చేత వ్రల్యేకమైన, 
విలవ్షణమెన, వర్ణము మొదలగునవి ఉత్పన్నమగు చున్నవి, కొల్లలు రక్త పిత్త 

నాశక ములు. కని ఆ కొత్త లే పవిదావాకరములైైన ఇతర (దవ్యముల ముకు 

సంయోగము చెత రక పి ఏ త్రమును కల్షించుచున్న వి. 

మూ॥ కుప్పం తత్యార్యపి తిలోవాన్లి భల్లాత శై 8 సహ! 

గుడః క రాగ్నిసాదస్య సహిన సభ యాదిథిః॥ 

తృష్యుత్య గ్నేః సమదనం సర్పిరప్యుపదిశ్య శ 

జీవనీయ మపి క్షీరం వీవలేశేక మృత్యవే! 
తుల్యేఅపివాతో ఒవ్యఒన్యాం విషేస్థావర జంగ మే! 

సక్షవో వాళలా రూశాూః పీతాన్తే తర్ప్చాయ న్లితు! 

వినాపి చోపయో గేన మణిమన్తాది కార్యకృృత్ ! 

ఆర్ష) కాజ్ఞాయతే శుంరీ, సంస్కారేణ అఘీయసీ॥ 

అమభ్యోపిహి సక్తు భో గురవః సిద్ద పిండి కాః। 

భృష్టః కుద్లోజఒపి పృథుకో రక్త శాలేర్ల ఘోర్లురుః॥ 

శాలి; పివీ గరీయ స్వం గోధూమాదపి గచ్చతి। 

(దాగియున్న దోషములను వెలిపరచు స్వభావమును గలిగి యుండుట చేత) 

(వతివదార్జము : తత్కార్యపి = కుష్టమును కలిగించునదై నప్పటికిని, 
తిల; నువ్వులు, భల్లాత కః సహజీడిగింజలలో కూడి, కుష్టం == కుస్ట్రమును, 

హా న్రికానశింవ జేయుచున్నది, గుడః = బెల్లము ,అగిిసాదన్య = అగ్ని మాంద్య 

మును, కరాహకల్షించున దై దై_నప్పటికీని, నస=-ఆ అగ్ని మాంద్యము, అభయా 

దిభిః =వారీతకీ, శుంఠీ మొ॥వాటితో, న స్త్రీ == చంపబడుచున్నది. తృపి=(తృషి) 

దప్పియందు, అత్భగ్నేః = అగ్ని దీపనకారి యయినప్పటికిని, సర్పీః= నెయ్యి, 

సమదనం == మెనముతో కూడిన యెడల, పథ్యం =పథ్యమని, ఉపదిశ్య'తే =చెప్ప 

బడుచున్నది, . తరంచపాలు, జీవనీయమపి =జీవనమున కా ధార మెనప్పటికిన్ని, 

విష లేశేన=ాలేశమా[తను విషము కలసిన, మృత్యవే = మరణము కొరకు, 

భవతి == అగుచున్నవి, స్థావరజంగ మేడా స్థావర జంగమాత్శకములై న, వి-షీ=ా 

విషములు, అన్యోన్యః =ఒక దానితో నొకటి, తుల్యేఒపి =సమానములై నప్పటి 

కిని గూడ, హాత్మ=ాచంపును, స కవః=స కువులు, వాతలాః =ైవాత వర్థక 

ములు, రూజిస్తు = రూక్షకరములయి నప్పటికిని, "తే=అవి, పీతా; = నీటిలో 

కలిపి |తాగ బడిన యెడల, తరృయ న్లి=ా తర్పణమునుచేయు చున్నవి. 

ఉపయో గేన వినా౭పి=గుడూచీమొ॥ (దవ్యములవలె యుపయోగము 

లేకున్నప్పటికి, మణిమన్హాది=ామణులు, మన్తిములు మొ॥ కార్యకృ్ళత్ = 

తమతమ కార్యములు చేయుచున్నవి, ఆర్ద )కాత్ = అల్రమునుండి, శుంకీ=ా 

శొంరి,జాయ శే ఇపర్పడుచున్నది, సంస్కా శేణ= సంస్కారము చేత, లఘీయసీడా . 
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మిక్కిలి లఘగుణము గలది. లకుభ్యో౬పిహి=లఘుగుణము గలనై వప్పటికిని 
గూడ, సక్తుభ్యః వనక్తు వుల వలన (తయారు చేయబడిన) సిద్ధపిండకాః = సిద్ధము 
చేయబడిన ముద్దలు,గురవః వగుగుగుణముగలవి. లఘోః = లఘగుణము గల, 

ర క్షశాలే=ాఎట్ల రాజనాల, వడ్లనుండి, కుణ్జః = రోకలితో దంచబడినవై న, 

పృధుకఃహఅటుకులు, _ గురుః గురువులు, గోధుమాదపి- గోధుమల కంశు 

గూడ, పిష్టః = సిస్టము చేయబడిన, శాలిః =రాజనాలు, గరీయ_స్త్వం =| శేష్థత్వ 

మును, గచ్చతి = పొందుచున్న బి, 

తాత్ళర్యుము : నువ్వులు కుష్టు రోగమును పుట్టించును. కాని జీడిగింజ 
లతో కూడ కలిపి సేవించిన యొడల, కుష్పము. నశింపజేయును: బెల్లము, అగ్ని 
మాంద్యమును కల్షించును.. కాని, కరక్కాయ, ళొంఠ మొ! కలిపి సెవించిన 

ఇయెడల అగ్ని మాంద్యమును పోగొట్టును. జాఠరాగి్ని తీళ్లముగ నున్నప్పుడు 

కూడ, అగ్నిని వృద్దిపరచుదున్న నెయ్యి కూడ మైనముతో కూడిన యొడల 

పథ్యకర మైనదిగా ఉపదెశింపబడినది, జీవనీయ గణ (ద్రవ్యములతో సిద్దము చేయ 

బడిన పాలు కూడ, స్వల్ప (వమాణము విషము కలిసిన యెడల మరణమునకు 

కారణమగుచున్నవి. స్థావర, జంగమ విషమును, నమానముగా మరణమును 
కల్గించున వై నప్పటికిని, ఒక వన్తవునకు ఒక వస్తువు, మరియొక వస్తువు నష్ట్రపరచు 

చున్నది. సక్తువులు వాయువును వృద్ది పరచున్నవె నప్పటికిని, నీళ్ళలో కలిపి 

తాగిన యెడల శరీరమునకు తర్పణము చేయుచున్న వి. 

శరీరము లోనికి జౌవమధ రూవకముగా ఉపయోగించనవ్పటికిని మంత 
ములు, మణులు మొ॥ శరీరమువై తమ తమ కార్యములను చేయుచున్నవి, 
ఇది వీటికి స్వభావము. 

అల్లము నుండి శొంఠి తయారగుచున్నది. ఈ శొంఠి, సంస్కారమును* 

“కారణమును బటి, లఘవుగా యున్నది. మరియు లభ గుణములుగల స క్తువుల 

నుండి గురుగుణము గల పిండి. ముద్దలు గూడ తయారగుచున్నవి.. ఎ| రరాజ 

నాలతో తయారు చేయుచున్న అటుకులు కూడ గురువుగ నున్నవి, తేలికగా 

నున్న శాజనాలు గూడ పిండిగా చేసిన తరువాత, గోధుమల కంచు .గూడ 

ఎక్కువగా గురువుగా నున్నవి. | 

ళోళిలేఖ: (సోతస్ఫులలో దాగియున్న దోషములను వెలిపరచుట చేత 
కుష్టము బహిర్ల్షతముగా చేయునవై నప్పటికిని, నువ్వులు జీడి గింజలతో చేర్చి" 
సేవించిన యెడల, - కువ్చమును, నశింప -“జేయుచున్నవి. అగిష్న మాంద్యమును 

చేయున దై నప్పటికిని,. బెల్లము, హోరీతకిి శుంఠ మొ॥-_వానితో కలిపి సేవించిన 

యెడల, అగ్ని మాంద్యమును చేయదు. దప్పిలో అగ్నిదీపన కార్యమై నప్పటికిని 

ఘృతము, మై నముతో కలిపిన యెడల, పధకము" జీవనీయ తీరము [పాణ 

ధారకమై నప్పటికిని స్వల్ప విషము కలిసిన యెడల, మానవుని చంపును, 
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స్థావర, జంగమములు రెండును వీషముశై నవ్పటికిని, పరస్పర నాళకారక్రములు, 
ఎటులనగా స్థావర విషము జంగమ విషముతో నశించుచున్నది. జంగమ విషము 
స్థావర విషముతో నశించుచున్నది. అల్లము వలన శొంఠి పుట్టుచున్నది. శొంఠికి 
లఘ గుణము చెప్పబడుచున్నది. ఇది సంస్కార విశేషము. న్వభావము చేత 
లఘగుణము గలది ర కశాలి, దానితోనే తయారు చేయబడిన అటుకులు గురు 
గుణము గలవి. ఇది [కియా స్వభావకృృత విశేషము, 

మూ॥ లఘ పిత్తహరా లాజా (వీహితో గురు పి తలాత్॥ 

నం(గ్రాహిణో లఘోర్ముద్దాత్ కుల్మాషోభేదనో గురుః 

ఆమం [గాహితరం త|తం నగరీ కృత మార్దశివమ్॥ 
ది 

గుడాతో యాచ్చ నుతరాం మూ|తలం గురుపానకమ్। 

గరీయో గుడ దధ్యుజ్ఞార సాలాచాతి ళు కలా॥ 

దండాలి మద నాొడ్డధ్ని గురుణశ్చాతి ళోఫదాత్ | 

అనుద్ద్భుత స్నేహమపి తకం థోఫవారం లఘ॥ 

సర్చిః స్నిగ్దతరం వాన్ని నాగితం నవనీతవత్ |! 

(వతివదార్థము : గురుపి త్తలాత్ = గురుగుణము, పిత్తవర్దకములై న 
[వీహితః == వడ్రనుండి తయారు చేయబడిన, లాజా ౫ పేలాలు, లఘవపి త్ర 

వారా = లఘవుగా పిత్త పారములుగా నుండును, సం|గాహిణః = మల 

బంధమును చేయునట్టి, లఘోః ౫ లఘగుణము గల, ముద్దాత్ =పెనల నుండి, 

శేదనః = మలమును భేదించునట్టి, గురుః = గురుగుణముగల, కుల్యావః = 

పులియబెట్టిన కడుగు నీరు తయారగుభున్నది. ఆమం తకం = కాచని మజ్జిగ, 

[గాహితరంచఎక్కువ మలబంధమును చేయును, ఖలీకృతమ్ = కాచబడిన, 
తత్ =ఆమజ్జిగ, అన్యధా భవతి = సంగాహకముగాదు. 

గుడాత్ = బెల్లము వలన, తోయాత్ =నీటివలన, పానకమ్ పానకము, 
సుతరాం మిక్కిలి, ' మూ[తలంచమూ[తమును చేయును, గురుడాగురుగుణ 
ములుగల, గుడదధ్యుళ్ణా = బెల్లము, పెరుగు ఈ రెంటితో తయారు చేయ 
బడిన, రసాలావ=రసాలము, గరీయః = మిక్కిలి (శష్ట్షమెనది, చ=ామరియు, 
అతిళు[ క్రలాహమిక్కిలి శు(క్రమును వృద్దిచేయును, గురుణఃాగురు గుణము 
గల, అతిశోఫదాత్ == మిక్కిలి వాపును గల్గించుచున్న, దధ్నుః = పెరుగునుండి, 

దండాభిమధనాత్ =కవ్వముతో చిలుకుట వలన తయారైన, త[కండామజ్లిగ, 
అనుద్భృత స్నేహమపి == వెన్న తీయకపోయినప్పటికి కూడ, శోఫవారం = 
వాపునుపోగొట్టును (శోధను); లఘ డాలభఘగుణముగలి యుండును, సషద్గతరం = 

మిక్కిలి స్నేవాముతో కూడిన, సర్పిః౭నెయ్యి, అర్జితం = అర్షిత వాతమును, 
వా న్లిడానశింవ జేయుచున్నది; నవనీతనత్ = వెన్నవలె, నాశకాదు. 

కౌత్భర్థాను ; గుకుగుణముగరల్లి, పి _త్తవర్ధకముల్రై న, నడ్లవలన తయారు 
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చేయబడిన, పేలాలు, లఘగుణము గలవి. మరియు పిత్తమును నశింప జేయును, 

మలబంధవమునుచేయు, మరియు లమగుణముగల ానలతో మలమును జేదించు 

గురుగుణముగల కుల్క్యాషము తయారగు చున్నది. కాచని మజ్జిగ ఎక్కువ 

మల బంధమును చేయును. కాచిన మజ్జిగ అంతమలబద్దమును చేయదు, బెల్లము, 

నీళ్ళు ఈ "0ంటియుక్కు కలయికచే తయారు చేయబడిన పానకము మిక్కిలి 

మూ తలముగా నుండును. బెల్లము, పరుగు గురుగుణము గలవి. వీటి 

తయారు చేయబడిన, త|క్రము, వెన్నతీయక పోయినప్పటికిని,. శోఫను పోగొ 

ట్టును, మరియు లభఘగుణము గలది. అర్జిత వాతరోగమును, మిక్కిలి జిడ్డుతో 

గూడిన నెయ్యి, ఎట్లు నాళశనమువేయు చున్నదో అశు వెన్న నశింప జేయుట లేదు, 

భజిరోఖి : పిత్తమును వృద్దీచేయు గురుగుణముగల వడ్లనుండి తయారు 

చేయబడిన పేలాలు, లఘగుణము గలవి, పి త్రహార్రములు, ఇదె సంస్కార 

విశేషము. మలబంధమును చేయు న్వభావముగల, లఘుగుణముగల పెనలనుండి 

పుట్లిన కులారెషము మలము భేదించును. గురుత్యమును పొందించును. 

ఇదియును, నంస్కార విశేషమే, కుల్మ్భాషమనగా (అల్పస్విన్నాని సస్యాని 

అని యర్థము, ఎఅసలను నాన బెక్లిన మరుసటి దినము, వాటిపై ముల కెత్తును. 

వీటినే కుల్భాషములందురు.) కాచని మజ్జిగ ఎక్కువ మలబంధమును చేయును. 

కాచబడిన మజ్జిగ స్వల్పముగా మలబంధమును చేయును. బెల్లముచేత, నీటిచేత 

తయారుచేయబడిన పానకము మిక్కిలి మూతమునుచేయును. ఇచటగుడము 

మూ [తలము, జలము మూ| తలము కానపానకము అతి మూ తలము. బెల్ల ము, 

“వెరుగు అతి గురువు. వీటిఇెంటిచేత తయారు చేయబడిన రసాలము అతి 

గురు తరము, అతి శు[క్రలము. ఇది [కియాసంయోగ విశేషము, గురు గుణము 

గలిగి శోఫను గలిగించు పెరుగు; దండమధనాది విశేషముల చేత తయారైన: 

త|క్రము, వన్న తీయకపోయినను లఘుగుణము గలిగి కోఫనుహారించును, 

అర్లి తవాతమును పో గొట్టునది నెయ్యి. నవనీతము అర్షిత వాతమును పోగొట్టును. 

ఇది న్వభావ విశేషము. 

మూ! _ చతుష్యోజఒప్పి గోధూమ న్తైలపక్వస్తువృష్టిహా॥ 

మూలకం దోష జనగం స్నిగ్గ సిద్దంత్వ దోషలమ్! 

ఉన్మ్యం విషీభవ త్యేవ విషఘ్నవవి మాశికమ్॥ 
దు ర్భాజనస్థా _రాజామా దోషలా చ [పజాయతే। 

శత శువ్క-.. ఘనో. లేప శ్పందన స్యాపి దావాక్ళత్ 

త్వగ్గత స్యోమ్మణ్రోఛా చ్చీతకృత్వన్య భా గురోః॥। 

మేధ్య స్తిలః న్పర్థశీతో మేఢ్యం తై_ల౦ ఖలో హీమః॥ 

తృసెర్థవ స్తష్మకారిత్వం నకైలస్య ఖలన్య వా॥ . 

(వతివదొర్థము : గోధూమః = గోధుమలు, చకుష్యం = నేత్రములకు 
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మంచివి,అపి= అయినాకూడ, లె అప క్టను=నూశెలో వండినయెడల, దృష్టివో=ా 

చూపును నళింవ జయును. మూలకం =ముల్లంగి, దోషజననమ్ =దోవకశారము. 

పరంతువకాని, స్ని గ్గసిద్దం=నూనెలో వండిన యెశల, అదోవలమ్ దోవ 

మును చేయదు. విషఘ్నుమపివ= విషమును హారించునదై నప్పటికి గూడ, మాడి 
కమ్ == తేనె, ఉప్పండావేడి చెసిన యెడల, విషేభవ త్యేవ = విషముగ సె యగు 

చున్నది, దుర్భాజనస్థా=ా దుష్ట మైన పాతలో నుంచిన (అసరిశుద్ధమై న), (చాజాడా 
(చాక, అమా పుల్ల నిదిగా. చచమర్యు, దోవలా == దోషములను [పకో 

పించునదిగా, (ప్రజాయతే = అగు చున్నది. చందనసా = చందనము, 

నావాకృతా సిజమినలిలంహామునునకింప ఉ జేయునదై నప్పటికిని, లేపా లేపము, 

శే -పొడిగా చెయబడీన, శుమ్యు-ః మా ఎండిన, సునస్యా ా గట్టగా నుండు 

నట్టిది, త్వగ్గతన్య == చరగాముతోనున్న, ఊమ్ముణఃవ= వెడియొక్క, లోహోతి డా 
అడ్డగించుట వలన, దాహానాశనే=-మంటను పోగె ట్టుటలో, నసమర్థః = సమర 

ముగాదు. అగుదోః == అగురు, శేతకత్ = నీత్రమును "చేయును. తిలః పానువ్వులు, 

మేధ్యః = బుద్దికి మంచివి. స్పర్శశితః = తాకినయుడల, చల్లగానుండును, 

తై లం= తె అము, మెధ్యం బుద్దికి మంచిది, ఖలః= తలకపిండి, హొమః=ా 

కీతలముగా న నుండును, తనె ె_న్టవ = మ నవ్వులే, శమ శ్రకారిత్వం == శ్రమ్మమును 

వృద్ది చేయు గుణము ఉన్నది, త్రై లస్య వై లములకు, వా = లేక, ఖలస్య = 
"తెలక పీండికిని, నవ లేదు. 

తాత్సర్భాయు : కన్నులకు చాల మంచివై నప్పటికి గూడ గోధుమలు 

త లములో వండిన యొడల చూపును నశింప కేయునవిగా నున్నవి. ముల్లంగి 

దోషములను వృద్దిచేయునదై నప్పటికిని, పక్ష: చేసిన దోషకరముగాదు, 
విషమును నళింవ జేంయునదై_ నప్పటికిని, తెసె వేడిచేసిన యెడల విషముగా 

మారుచున్నది. అపరిళుద్దమైన పా(తలో నుంచిక, (చాత. పుల్లగా దోషముల 
రయొక్క- వృద్దిని చేయునదిగా అగు చున్నది చందన లేపము మంటలను నశింప 

చెయును, కాని, మెత్తగా చూర్చించినది, ఎండిసది, గట్టిబడిపోయినది, చరడ్డిము 
నందలి వేడిని లోపలనే బంధించి చాహామును వ ద్ధి చేయుచున్నది. అగరు ఉన్ల స్పర్శ 
గల్గిన దై నవ్పటికిని, పలుచగా తడిగా నున్న లేవము శితకారముగా నగు 
చున్నది. నువ్వులు బుద్దికి మంచివి, ితస్సర్శ గలవి, తె లము బుద్దికి మంచిది. 

తెలకపిండి శీతలము. ఈ మూడును కఫమునకు నమాన గుణము కలవైన్నవె 

నప్పటికిని, నువ్వుల కఫమును వృద్ది చేయును. ఖలము, తైలము ఈ రెండును 
కఫమును వృద్ది చేయవు, 

కోలిలోఖల ; తాత్సర్యాంశ మే 

మూ! దధ్ని శ్వయధు శకారిక్వం నత[క నవనీత యోః॥ 
భూమిఫాత్మ్యం దధిక్షీర కరీరం మరు వాసిభు। 
చయారః (పొచ్యేషు మ త్ళ్యాన్లు వైంధ వేష్పళ్ళ కేఘతు॥ 
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ఎకెలామ్లుః కన్గమూలోది మలయే క్రోంక బే ఫునః। 

వేయా మన ఉదీశ్యేఘ గోధూ మోఒవని భూమిషు!॥ 

బాహ్లీకా వావ్తవా శ్చీనాః శూతీకా యవనాఃళ కాః 

మాంస గోధూమ మార్ష్వీక శ్ర వైశ్వానరో చిత్యా। 

దేవాసాత్మ్యం ఘృతంజీరం మద్యం మాంసంచ కన్యచిత్ | 

చేయా యూబో ర సోఒవ్యనస్య గోధూ మో ఒన్యనస్యశాలయః॥ 

అహితై రపి లేషాంచ తై రేవోపహితంహితమ్॥ 

(వతివదాల్డ్ము : దధ్నః = పెరుగు వలన, శ్వ యధు కారిత్వం = వాపు 

వచ్చును, త|కనవనీత యోః మజ్జిగ, వెన్నవలన, నడాశరాదు; మరు వాసిఘ = 

మార్వాడీలకు,దధి= పెరుగు తీరంవపాలు,కరీరం హకరరము, భూమిసాతగ్యం = 

భూమిసాతస్రమువలన, (పాచ్చెషు== (వాచ్యు 'దేళశవానులకు, తార8ః=జారము, 

నె ంధవేషుడాసింధు |పొంతము నందలి జనులకు, మళ్సాాః = చేపలు, ఆశ్మ కేషు = 

పఠానుదేశ వాసులకు, తై లావ్లుండాతె లము మరియు, ఆమ్లము, మలయే = 

నీలగిరి పర్వత (వాంత వాసులకు, కన్లమూలాది = కందములు, మూలములు 

'మొ॥, పునఃైమరియు, కోంకరగేోడాకోంకణ చదేళవానులకు, సెయా=ాగంజి, 

ఉదీచ్చేషు =ఉ_త్తర (పాంతీయులకు, మన్గః =మంధము, అవయి న్లి భూమిషు= 
అవంతీ చేశవానులకు, గోధూమః = గోధుమలు, బాహ్లీకా ః=బాహ్లీకులు, 

బాహ్హావాః = బాహ్హవులు, చీనాః=ాచె నీయులు, యననాః=యననులు, శకులు, 

మాంస, గోధూమ, మార్ష్వికా శస్త్ర వై శ్వానరోబిలౌ్షామాంసము, గోధు 
మలు, (దాత, చేకులు (మాంనమును కడ్డకిపెట్టి కాల్చి తినుట) మరియు 
తగిన అన్న పానిషధములు, భూమి సాత్యం = ఆయాభూము లకు సొత్శ్మగ్టి 

ములు, చేహసాత్జ్యం శరీరమునకు సాతగ్యములు, ఘృతం నెయ్యి, తరం= 
పాలు, మద్యం=ామక్యము, మాంసము, కస్యచిత్ =ఎవనికో, "పేయా వాగంజి, 

యూషఃమయూ వము, రసః =మాంసరనము,అన్యస్య వా ఇతరునికి, గోధూమఃడా 

గోధుమలు, అన్యస్య == మరియొకనికి,. శాలయః = బియ్యము, దేవాసాతగ్యం = 

శరీర మునకు సాత్మ్యములుగా అగుచున్నువి, శేషాండావారికి, అహిశతె రపిడా 

హీతముకాని. పదార్థములై వప్పటికిని, తై కేవవావాటి. చతస, ఉపహాతం=ా 
ఉప అమోగింపబడినపి, హితం వపథ్యములుగా అగు చున్నవి,. 

తాల్భ్రర్యాము : చెరుగు స్నిగ్ధ గుణయుత మగుటవలన ళొఫకారకముగా 

నగుచున్నది. పరంతు మజ్జిగ, చెన్న ఈ రెండును. స్నిగ్ధ గుణము కలనై నప్ప 
టికిని, శోఫకారక ములు కావు. ఈ (కిందనుదాహారించు (ద్రవ్యములు, ఆయా 

(పదేశములందు నివసించు మానవులను నిశ్యాభ్య్యాసము వలన సాతగ్థ్యము లగు 

చున్నవి. ఎట్లనగా; మరు దెళ వాసులెన మార్వాడీలక్కు "పెరుగు పొలు, 

కరీరము ఇవి సత్యములు, (పొచ్య దేశవాసులకు వారము, సింధు (పాంతీయు 

(కు చేపలు, పళాను జేశవానులకు, శైలము మరియు పులుపును, నీలగిరి పర్వత 
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(పాంత వాసులకు కంద మూలాదులు, కంక ౫ చేశ వాసులకు గ్ గే ధుమలు, 

బాబ్లూక, బాహ్హవ, చీనా చేశీయులకు మాంనను మొ సాత్మ్య్వములు. “యవన, 

శక్తులకు మాంనము గోధుమలు, చాకు ము నాతగ్రగిములు. నిత్యాభానము 

వలన కొన్ని వస్తుపులు శరీర సాత్మ్యృములగును. ఎవరినై ననూ నిత్యమళ్య 
సించుటవలన, ఘృతము, పాలు మద్యము, కొందరికి ప్రయా, యూవము 

మాంసరనము, ' మరికొందరికి గోధుమలు, కొందరికి బియ్యము, శరీరమునకు 

సొత్మ్యములు, ఈ మానవులకు అపధ్యకర పదార్థములతో కూడకలిపి భుజింప 

బడు అన్న పాన, జివషధములు గూడ, హితకరు తెలుగా నగును, 

భలిలోఖ : "పెరుగు స్నిగ్గమైన దగుట వల, వాపునుకలిగించును. ఆస్నీగ్ష 

గుణముగల నవనీతము, త|క్రము వాపునుకలిగించుట లేదు. ఇది వత్యత సిద్దము. 

ఇది స్వభావ విశేషము. తక్కిన విషయము నువివెతము. 

మూ॥ అన్న పానెషధం దోవ మాతా కాలా ద్య చశ్నయా। 

సాత్మ్యం వ్యోళు  బలంధ త్తే నాతి దోషుచ బవ్వూపి। 

(సంననం సత్సయో గవ్యం భవతి[గావా కన్యచిత్॥ 

మన్గోఒగ్నిర్భొవతి [పాయః కఫ వావా'గోత్తరీహి మే, 

విష ఘ్నేనాపి పయసా చేహిఒ పార్వ? తే విషమ్। 
స్థూల స్థవిర బాలాచౌ వమనాది నిమిధ్యతే, 
త|క్రమామం కపుం కోటు! వాని కంశకరోతితు! 

వాతవ్భాతీ౭.పి మృద్వీ కాఖర్జూరం కోప 'వాతక్ళత్ | 

: (పలివదార్ల్ ము : దోషమా. తా కాద్య చక్షయా జదోవము, మాత 

కాలము మొ॥ వాటి యొక నిర్ణయా నునాధముగ; అన్న పా నౌవషధం=ా 

అన్నము, పానము, జెవధము ఈ మూడుకు; సాతర్హ్య్రం ఊనాత్మ్యృముగా;. 

భవతిడాఅగుచున్న వి; ఆశుడాత్వరగా; బలండాబలమును; ధ త్తే=ఇచ్చుచున్నవి; 

బవ్వాపి=మా(త అధిక మైనప్పటికి గూడ; అట దోషం =మిక్కుటముగ దోష 

మును; నకరోతి = చేయదు; గవ్యంవయః ఆవుపాలు; =సం| ననంసత్ = (సంసన 

మైననుగూడ; కస్యచిత్ == ఒకనికి; (గాహి = మలబంధమును చెయునదిగా; 
భవతిడాఅగుచున్నది; [ప్రాయః తరచుగా; కఫవాతో త్రరేడాక ఫవాత (పథాన 
వ్యరు కుల విషయములో; హి మే ౫ శీతకాలమునందు; అగ్ని 8క=జాఠరాగ్ని; మన్ల 8 

భవతి =మన్రమగుచున్నది; వివ "ఘ్నేనాపి =వివముకు హారించున భై దై నప్పటికిని; 

పయసా=పాలతో ; అహాః జపాముయొక్క.; డ పాడా శరీరము నందు; నిషం= 

విషమును; వర్ణ తే జావృద్ది చెందుచున్నది; న్గూల స్థవిర బలాదొ = స్టూలురు, 
బాలురు; వృద్దులు మొ॥ వారి విషయములొ; వమనాది =వమనము మొ; 

నిషిధ్య తెసి శ బధింపబడునున్నది; ఆమం తక్రండాకాచనిమజ్జిగ; కో మే =ాకోష్టము 

నందలి; కఫం =కఫమును; వా న్తిదానశింప జేయుచున్నది; మృద్వీశా == (దావ; 
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ఖర్జూరం = ఖర్జూరమును; వోతవ్చాక్వేఒపి=వాత నాళకరములై లై నప్పటికిని; 
కోష్ట వాతకృత్ =కొస్టములొ నుండు వాతమును వృద్ది కేయును. 

తౌాత్న్రర్యుము : దోషముల యొక్క సామ్యావస్థలను, విధి వకారము, 

ఆహారమా తాపరిక్రల్పనము, డిన, వార. మాస, బుతు విభాగములను బట్టి కాల 

నిర్ణ యనును, ME) (పకారము నిర్ణ యించి, ఆహారము, జెషధము, పానము 

కః మూడును, సమ_స్త [పాణి కోట్లకు, సాత్మ్యములుగా నగుచున్నువ మరియు 

వెంటనే నా నుదాహారించిన మూడును బలమును గూడ శరీరమునకు పసాదించు 

చున్నవి. ఒకవేళ ఆహార మాత అధిక మైనప్పటికి గూడ, మిక్కుటముగ 

దోషములను వృద్ది చెయజాలదు. ఆవుపాలు సం|[సన మైనను అవి కొందరికి 

మల బంధమును చేయును, 

తరచుగా శీతకాలమునందు కఫవాత |పధానుకై న వ్యక్తుల విషయములో 

జాధరాగ్ని మందగించును. 

విషఘ్ను మైన పాలవలన, పాము యొక్క శరీరములో వృద్ది చెందును. 

మేదస్వులు, బాలురు, వృద్దులు వీరి విషయములో వమనము మొ॥ కఠిన చికి 

త్సలు నిషేధింప బడుచున్నవి. 

కాచని మజ్జిగ కోస్టము నందలి కఫమును హరించును. వాతనాశకరము 

లైన (దావ, ఖర్జూరము, “కేష్ష్టములో నుండు వాతమును వృద్ది చేయును. 

కలిలోఖ : దోపాదులకు అపేతంచి కొందరి విషయములో దో షూద్యవస్థావి 

"శేమములను బట్టి సాత్మ్యములై న వె నప్పటికి అహితములగును. అహితములై. 

నను, సొత్మర్థము వలన హితములగును అను విషయము కొన్ని ఉదాహరణల 

చేత సిద్దాన్తీ కరించుచున్నారు. సాత్మ్యము వెంటనే బలమును పసాదించును, 

మా|తొదుల నెక్కువగా చేసినప్పటికిని, అది దోష |ప్రకోపక్రరముగాదు తక్కిన 

మూ॥ _ నాతిపధ్యః శిఖీ పధ్యః (శ్రోత్ర న్నరవయోద్భశామ్ 

దృష! స్పర్శ హిమం [ద్రవ్యం (శోతస్యోప్లం తుపూజితమ్! 

పయఃస్వాదు సరం థీం విపరీతంతతో దధి॥, 

శాలేన జాయతీ తస్మాత్ శీర వచ్చ పునర్షతమ్। 

వయోదధిచ వాతఘ్నమజాశం వాతలంతుతతి: 

త[కంగాహి కషాయామ మన్సుమే వతు భీదనమ్; 

ఇఛాతకీగుణతోయాని కారణం మద్య శుక యోః॥ 

కీ తేనతు తదాద్యనే స్నిగ్ఞామై ఎవ ణా 8 (శా) 

ఉదమన దివాస్వప్నా (గ్రీష్మాదన్యత గర్విశే॥ 

సమయోగేఒపి ఘర్మాచ్యా వాశాదిచ యహేతవః। 

వళతివదారో యు : ఫ్రీ = ప = సంస్తల. (తీవ! యు ఖా నెమలి నాతి వధ్యః == స్వస్థుల కోటకు 
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మిక్కిలి పధ్యకరమెనది గాదు. [ళోత స్వరవయోద్భశామ్ == వృర్దావస్టలో 
నున్న వారికి, దృష్లికి, పథ్యః = వధ్యకర్యమెనది, దృశః = చూపుకు, స్పర్శహ 

మం =శతలన్పర్శగల, | దవ్యం = | దవ్యము, పథ్యం (పళ న మెనది. తుఅయి తే, 
శ్తతన్య = చెవికి, ఉప్పం| దవ్యం = వేడి స్పర్భగలదవ్యము, పూజితమ్ == 
పూకనీయమెనది; పయః=పాలు, స్వాదుడతీయనై నవి, సరంవవినేచనకారి, 

ీతం డాశీతల మెనవి; తతః=ఆవు పాలకంకు, దధిడాసెరుగు, విపరీతం = విపరీత 

మైనది. తీరవత్ = పాలవలె, తస్మాత = ఆపెరుగునుండి, పునః = మరల, 

కాలేన == కాలాంతరమందు, ఘ్యుతం = నెయ్యి, జాయ త=పర్పుడుచున్నది, 

పయః పాలు, చడామరియు, దధి=సపెరుగు, వాతఘ్న౦ = వాతమును నశింప 
జెయుచున్న ది. అజాతం = పాలకు, పెరుగుకు మధ్యనున్న పెరుగు, వాతం 
వాత కారకము. త|క్రం = త్మకము, _ కపాయాన్లుం = వగరుగా, పుల్లగ 
నున్నది, (గాహ=వమల బంధమును చెయును. తు=-అయిశే, అమ్లమేవ = 
సుల్లగానున్న, త్మకం = త|[క్రము, భేదనం = మలమును ేదించును. ధాతకీ, 

గుడతోయాని= ఆ రెవువ్వులు, బెల్లము, నీళ్ళు, మద్యశు క్షయో ః మద్యము 

నకు, శుక్తికి, కారణం = కారణముగా నున్నవి. రీఇ= కీతా కాలమునందు, 

స్నిగ్ధామ్లు లవణాఃవస్నిగ్గము, ఆమ్లరనము, లవణరనములు, హితా౩=-హితకర 
ములు, తుహఅయితే, తదాద్య నె మై కీతకాలముయొక్క (పారంభము నందు, 

లేక అంతమందు, న = (పళ స్తముకాదు, గీష్యూత్ = గీమ్మర్తువును వదలి, 
అన్య[త = మీగిలిన బుతువులలో, ఉదమన్థః = ఉదమంథము (నీళ్ళలో కలిపిన 

నక్తువు), దివాన్వప్వ దా పగటియందు న్మిదించుట, . గర్హి తచనిందింపబడినది. 
-సమయో గెపి=ఊసమయోగము ఉన్నప్పటికిని, ఘరాగ్చిద్యాః = గీవరము మొ॥ 
బుతువులు, వాతాది చయకతవః == వాకాదులయొక్క_ సంచయములకు 
కారణములగుచున్న వి. 

తాతళ్ళర్యంయు : నెమలి ఆరొ గ్యవంతులకు మిక్కిలి వధ్యకరమైనదికాదు. 
కాని ఈ నెమలి, వృద్దావస్ట్రయందు నెతముల కొకు మిక్కిలి (పళ న్నమెనది. 

నె[త్రములకు ఫీత్రల (దవ్య్వము [పళ _స్హమెనది. మరియు చెవులకొఅకు ఉప్ప 
(దవ్యము [పశ స్తమెనది. పాలు మధురముగా ఉండును. విశేచనకారి. కీతలము. 
"పెకుగు అమ రనము కలది. మలబంధముకు చేయును, ఉప్ప వీర్యము. కాలాంతర 

మందు "పెరుగు నుండి, నెయ్యి పుట్టుచున్నది. ఈ నెయ్యి పాలతో సమాన 
మెనది. పాలు వాతమును నశింవ జేయును. పాలు పెరుగుగా మారుటకు 
ముందు తయారైన పెకుగు వాతమును చేయును. వగరుగా, పుల్లగా, నున్న 
మజ్జిగ, మలబంధమును చేయును. కేవల అమ్సరసముతో కూడిన త[క్రము మల 
మును భేదించును. 

ఆరెపూలు, బెల్లము, నీళ్ళు ఈ మూడును మద్యము, శుక్తము తయా 

రగుటకు కారణములుగా నున్నవి. కాని ఈ మూడును స్వయముగా శు కృములు, 

20 
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మద్యములు కావు. శీత కాలమునందు స్నీగ్ద, ఆమ్ల, లవణరసములు హితకారక 

ములు, ఫీతకాలము యొక్క. |పాఠరంభమునందు లేక అంతకా లమునందు ప్రశ స్త 
ములు కావు. [గీష్ము బుతువును వదలి చెట్టి మిగిలిన బుతువులయందు ఉద 

మంధము, మణియు పగటి నిద ఇవి రెండును |వళ_స్హములు కావు. (షె 

బుతువు మొదలుకొని, తక్కిన బుతువులకు సమయోగము ఉన్నప్పటికిని, 

వాతాది దోషముల యొక్క సంచయమునకు కారణములగుచున్న వి. 

కోళీలోఖ : తాత్పర్యాంశ మే, 

మూ; బుతుష్వస్యో ర నేష్వన్యో రాక, న్నేహే బలేకమః | 

రసాయనీ కాకమాశీ సద్యః పర్యుషితావిమం : 

మూలకం దోషజిద్చాలం విపరీతంతు కన్బవత్ । 

జ్వరే "వీయాకపాయాశ్ళ్చ నర్పిః శరం విశేచనమ్ | 

షడవాం షడవాం యుంజ్యా ద్వీళ్యు దోషబలాబలమ్ ॥ 

ఛర్జి, హృ|దోగ గుల్మా రె వమనంచ చికిత్సితే । 

నిమిద్ద మపి నిర్చిస్టం బ స్తిర ర్భసకుష్షినోః Il 

జ్వరే తుల్యర్తు దోషత్వం (ప్రమేహౌతుల్య దూవ్యతా | 
రక్ష గుల్మే పురాణత్వం సుఖ సాధ్యత్వ "పాతవః ॥ 

ఆక్కో్టోతన మభిష్యందే యుంజీతోర్ట్వం దిన తయాత్ । 

(వతివదార్థము : బుతుషుచశిశిరాది బుతువులయందు; రూక స్నేహ 
బల[కమః = రూవము, స్నేవాము, బలము, వీటియొక్క; [కమఃవ౫[కమము; 
అన్యః = వేర నది; రసేషు=-మధురాది రనముల యందు; అన్యః = వేరుగ 

యున్నది; కాకమాచీ ==కాకమాచి; సద్యః = వెంటనే; రసాయనీ = రసాయ 

నమును చేయును; పర్యుషితా = ఒకరా|తి గడచిన కాకమాచి; విషం=ావివ 

ముగా నగును; జాలం మూలకం= లేత ముల్లంగి; దోవజిత్ = |తీదోషములను 

జయించును; కన్లవత్ =కందమువలె ముదిరిన తరువాత; విపరీతం = దోవకారక 

ముగ నున్నది; జ్వరే=-జ్యరమునందు; దోషబలాబలం = దోషముల యొక్క 
బలాబలమును; వీక్యు =పరామర్శంచి; షడహాం, వడహంచఆరారు దినముల 

తరువాత, పేయా:ః =చఊసేయలు (గంజి); క జూయా;ః హకచూయములు; సర్విః = 

నెయ్యి; కీరం=పాలు; విరేచనమ్ = విరేచనమును; యుంజా్య్యత్ = ఇవ్వ 

వలయును, 

ఛర్చి హృ|దోగ గుల్మ రే = వాంతులు, వృాదయ రోగము, గుల్మము 
వీటితో పీడితుడైన వాని విషయమున; వమనండావమనము; నిషిద్దమపి =నిపి.ద్ర 
మై నప్పటికిని; చికిత్సితమ చికిత్సతో విధయమై నది; అర్భసకుష్టనోః = అర్శన్సు; 
కుష్టము గల వారికి; బ స్టిడావ స్పి; నిషీద్దమపి = నిషెధింబబడినదై నప్పటికిని; 

చికిత్సి తమ్ చికిత్సలో; నిర్దిష్టమవ చెప్పబడినది. 
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జ్వ రే = జ్యరమునందు; తుల్య రు దోషత్వం చఎబుతువు దోషము సమాన 

ముగ నుండవలయును; (పమేహ= (పమహమునందు; తుల్యదూప్యుతా దోష 

దూమ్యములు సమానముగ నుండవలెను; రక గుల్మ ==ర క్త గుల్మము నందు, 

పురాణత్వం = పురాణత్వము, సుఖసాధ్యత్వ హపాతవః=ాసుఖముగ. చికిత్సా 

సిద్ధిని బడయుటకు కారణములుగా నున్నవి; అభిమ్యం దే = అభిష్యందమునందు; 

ఆక్ట్యోతనం == ఆశ్చ్యోతనము; దిన త్రయాత్ ఊర్ల్వం =మూడు దినముల 

తరువాత; యుంజీత= ఉపయోగించవలెను, 

తొత్తృర్యూమయు : శిళిరాది బుతువులలో రూతత, స్నేహానము, బలము 

కొఅకు ఒక [కమమున్నది. మధురాది రసముల కొరకు కూడ మరొక [క్రమ 

మున్నది. ఎట్లనగా, శిశిర బుతువులలో స్వల్పముగా రూత్రత యుండును, 

స్నేవహాంశము, తక్కువగా యుండును. బలమధికము. మధురరనమును అతి 

బలముగా నుండును. 

వసంత బుతువులో శిశిర బుతువున కంకు రూతత అధికముగా 

నుండును. స్నేహము కొంచెము తక్కువ. బలము మరింత _ ఎక్కువగా 

యుండును. రసము అమ్లము, స్నేహము, స్నిగ్గత, బలము మధ్యము. (గ్రీష్మ 

రువు నందు రూక్షత అన్ని బుతువుల కంచు అధికము. స్నేహము అన్నింటి 

కొంచు తక్కువ. బలమును తక్కువగా నుండును. రసము లవణ రసము. 
సాధారణ బలము కలిగి యుండును. వర్ష ర్తువునందు రూవత కొంచెము తక్కువ. 

బలము మధ్యమము. రసము కటువు. సామంత రువు నందు రూక్షత అధికము. 

న్నీహము అధికము. బలము అధికము, రసము కషాయము. 

మధుర రసము స్నిగ్గగుణము, హేమంత బుతువునందు. అనుకూలముగా 

నుండును. వసంత బుతువునందు మానవులు మిక్కిలి బలవంతులుగా నుందురు, 

ఇది కాలస్వభావము. కాకమాచి వెంటనే రసాయనమును చేయును. ఈశాక 

మాచియే ఒక దినముండిన యొడల విషముగా మారును. లేతముల్లంగి, (తిదో 

షములను నశింప బేయును. ఈ ముల్లంగియే కందమువలే లాపుగా నున్న 

యెడల (_తిదొషములను (పకోపింప జేయును. జపరము నందు దోషముల 

యొక్క బలాబలములను సమీతీంచి 6 దినముల తరువాత సేయ కషాయము, 

నెయ్యి, పాలు, విరేచనము మొ॥ ఇవ్వ వలయును, 

ఎట్లనగా మొదట లంక్రణము చేయించిన తరువాత గంజి ఇవ్వవలయును. 
పడుదినముల తరువాత కపషూయమును, పదునాలుగు దినముల తరువాత పాలను, 

ఇరవై యెనిమిదవ రోజు విరేచనమునకును ఇవ్వవలయును. ఇది మానవుల 

కందరికి సామాన్య విధిగా చెప్పబడినది. బలాబలములను వైద్యుడు సమీతిం 

చిన తరువాత ఈ (క మములు న్యూనాధిక ములుగా మార్చుకొనవచ్చును. 
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వాంతులు, హృదయ రి రోగము, గుల్మరోగముల యందు, వమన కర్భ 

నిపిద్దమైనప్పటికికూడ, చికిత్సలో ఇయదగి యున్నది. ఐక అర్శన స్సు, కుష్టము 

ఈ రోగములతో చాధవడువారికి వస్తి నిషిద్దము. అయినప్పటికి చికిత్సలో చేయ 
దగినది. ఎట్లనగా! దోషములు ఊర్హ్వగాము లై నపుడు వమనము నిషేధింపబడి 

నది. కాని వాంతులు ఎక్కువ దోషములతో కూడి యుండిన యెడల, వమ 

నము పథ్యము. హృదయరోగము, గుల్మరొ గముల యందు వాత దోషము 
ఎక్కు_వగా, యుండుట వలన వమనక రగ నిషధింపబడినది. కాని కఫము 'దాన్టఠా 

వాయువునకు అవరోధము ఏర్పడుట చేత, వమనము (పశ_న్హమెనదిగా అంగీక 

రింవ బడినది. ఇశు అర్శస్సునందు వాతము అధికముగా నున్నప్పటికి, వస్తి 

(వశ_స్తము. కుష్టరోగమునందు రూత్షత అధికముగా నున్నప్పటికి గూడ వస్తి 

పథ్యము. 

జ్వరమునందు బుతువు,దోవము సమానముగనుండుట, | పమేహామునందు 
. దోమ దూమ్యములు నమానముగ నుండుట, రక్త గుల్మమునందు పురాణత్వము 

(పాతబడి పోవుట) ఉండుట ఇవన్నియు ఈ రోగములకు త్వరగా శాంతి 0) పర్పడు 
టకు కారణములుగా చెప్పబడినవి, 

" అభిమ్యందము నందు అళ్ళోతనము పథ్యకరమైనదై నప్పటికిని, మూడు. 

దినముల తరువాత నే చేయవలయును. 

కోలిలౌఖ వ వాంతులు మొ॥ వాటియందు వమనము నివేధింప బడినప్ప 
టికిని, చికిత్సలో చెప్పబడినది. ఊర్ల్వ. భాగమునందు దోషములు నంచరించు' 

చున్నపుడు నమనము మంచిది కాదు. అభిష్యందమునందు అళో్చ్యాతనము 
పధ్య మిన దెనప్పటికిని మూడు దినముల వరకు. అది అపథ్యముగ సె భావింప 

' వచ్చును. ఇది అవస్థా విశేషము. 

మూ!॥ అంజన ౦ వక ్వదోషన్య (పతిశ్యాయేచ నావనమ్॥ 

తి పవృద్దే తి తిమిరే సిరామోకో విదీయతే। 

దుష్టా[స సంభ వేఒపిష్టో నా[నపిత్తె సి రావ్యధః॥ 

అవధ్యం పధ్యమప్యన్నం నిశాయాం నేతరోగిణామ్! 

అహితాః స క్షవః శుపా_హికా సేతు (పమేహిణ:ః॥ 

గుల్ళినః తీర ద ఛ్యాది వాపవుషా_ద్యైర్యుతం పిమమ్। 

-వాతల౦ వాత కో చే౭.పి వర్హాసు మధు శన్య తే। 

తదేవ మద్యం మద్యస్య విషన్యతు విషాూన్లరమ్। 

మృతమానూవ దేళోత్సం పామన్తేచ బలాధికమ్॥ 

ఆలన్య గౌరవే రూవం వాతజే2పిజ్యరే పురః। 

స్వేదై ర్యాతి శమం దాహః పాయోలశునపానజః॥ 

న్ 
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(వతివదార్థము : పక్వదొషస్యవఈ విధముగా దోషములు పక్వము.. 

చేసిన తరువాత; అంజనంచై కాటుక; (పతిళ్యాయేచ =మరియు పడిశము నందు; 

నావనండానశ్యము; నాతి (పవృదై తీమిరే=ాతిమిరము మిక్కిలి వృద్ది. చెందక 

ముండి; సిరామోవః =సిరా మోతము; విధీయ తేచావిధింపబడుచున్న వి; సత 

రోగిణాండానేతరోగము గల వారలకు; పథ్యమపి = పథ్యమైన నదె దై నప్పటికిని; 

అన్నం = అన్నము; నిశాయాం హా రాత్రియందు అపథ్యం = అవథ్యమగు 

చున్నది; శుషూూ-8 = శుమ్మములై న; సకవః = సెలాలు మొ; స క్తువులు; | 

అహితాః పహితకరములుకావు; తెతు= అన కువులయి తె, వమేహిణఃడా (ప్రమవా 

రోగులకు; హితాఃహహితములు; గుల్మినః =గులగరోోగికి; టర దధ్యాది పాలు, 

సెరుగు మొ॥, అహితఃహచహితకరము కాదు; హపుభాదై ఏః= హాపుఖాదుల 

చేత, యుతండాచేర్చబడినది; హితం పథ్య మైనది; వర్తాను వవర్ష ర్తువులయందు; 

వాతకో పే౭పిచవాత (పకోవమై నప్పటి రూడ; వాతలం=ావాతకారకమనై న; 

మధు= తెనె, కస్య తా [పళ స్తమై నది; మద్య సరి మద్యము వలన ఉత్పన్న మైన 

రోగమునకు; తదేవ మద్యమ్ = ఆ మద్య మే జొవధము; వివన్య = విషమునకు; 

విషా నరమ్ =విజాతీయ విషయమే; పథ్యః =పథ్యము; ఆనూవదెళో త్రం=ాఆనూవ 

దేశమునందు తయారు చేయబడిన; ఘృతం నెయ్యి; పూమం తై పామంత 

బుతువునందు; బలాధికండాబలమధిక ' మగుచున్నది; వాత జచ=వాతము చేత 

కలిగిన; . జ్వశే అపిడాజ్వరములో కూడ; పుర౭=ముందు; ఆలస్య గారవేzాఆల 

న్యము, శరీర గురుత్వము; రూపం = రూవముగా నున్నది; లశున ప్తాకజఃవా. 
వెల్లుల్టినియుపయో గించుట చేత పుట్టిన; దాహాః దాహము; (పాయః=౭ _ 

తరచుగా; స్వేదై ౪ ౫ స్వెదముల చేత; శమం యాతిషాశాంత్తిని పొందుచున్నది. _ 

తొత్తర్భూయు : . ఈ విధముగ ఆమ దోషములు, పరిపాకమును చెందిన. 

తరువాత అంజనము, (పకిశ్యాయమునందు ననస్యము, మిక్కిలి న్భద్ద చెండనటుం.. . 

వంటి తిమిర రోగమునందు సిరా మోక్షము విధింవబడుచున్నవి. దుష్ట కర. క్రము 

వలన ఉత్పన్నమయిన ఛభ్రకపి_త్తము నందు కూడ సిరా మోవణము వళ 

మైనది కాదు. సత వ్యాధి పీడితులకు పథ్యకరమై న అన్నము కూడ. రాతి. 
యందు అవథ్యమగుచున్నది, శువ్కు. సతువులు అపథ్యకరములె నప్పటికని, 

(పమేవా రోగులకు వథ్యములు. గుల్టి రోగికి పాలు పెరుగు మొ అపథ్య or 

కరముల లై నప్పటికిని, బోడతరము మొ॥ నాటి చెత చేర్చినవి. హితకరములు. 

వర్ష ర్తువునందు వాతము (పకోపము చెందినదై నప్పటికి కూడ వాత కోరక మైన ... 

శె (వళ స్తమై నది. మద్యముతో ఉత్సన్న మయిన రోగమునకు మద్య మే జావ -. 

ధముగా నున్నది, విషమునకు.విజాతీయమైన విషమే పథ్యము. ఆనూప దేశము. 

నందు తయారు చేయబడిన నెయ్యి చామంత బుతువునందు మిక్కిలి బలమును. 

(పసాదించుచున్నది. వాతమువలన కలిగిన జ్వరమునందు కూడ, ఆలస్యము, 

శరీర గౌరవము (కఫము మొక్క లక్షణము) లక్షణముగా నగుచున్నవి. వెల్లు. .. 
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ఖని యెక్కువగా యువయోగించుట వలన పుట్టిన దాహము, తరచుగా 
య 

స్వేదముల చేత శాంతించుచున్నది. 

కకిలేఖ :ఇకే పక్వమైన దోషమునకు అంజనము, పతిశ్యాయమునందు 

నన్యము, మొదట పుట్టిన తిమిరమునందు సిరా మోక్షము విధింపబడినది. దుష్ట 

రకము వలన సంభవించినప్పటికిని గూడ, ర కృపి త్తమందు సిరావ్యధనము 

నిషేధింపబడినది. లశునము వల్ల పుట్టిన దాహము తరచుగా సమానమై న 

అగ్ని ము॥ వాటి యొక్క స్వేదనము చేశ శాంతించుచున్నది. 

మూ॥ దివా స్వప్నాజ్జరాం యాతి భు క్రమశ్యేద్యురద్యన। 

కేస రుద్దోఒగ్ని కృా్వ్ర్రయు ర్నేదసాఒర్యోలి రగ్నిహృూత్ | 

దుష్పానం దుర్దరం సర్పిర్దిపనం చప యో ఒన్యధా 

సర్ప్చావె శవకో శేభో వృళ్చిశానాం సముద్భవః। 

త తె రేవ పునర్గుష్టాః సద్యో ముంచతి జీవిశమ్। 

స్వయమేవ విషం తీవ్రం తాన్పువక్నాతి బాధ్య శ॥ 

సర్వాంగ వ్యాపి శేషాంచ ళుకవత్సంసృతం విషమ్! 

తన్మాంస ముపయోగాయ మాంన వర్లేచ పఠ్యతే। 

ఛర్థిఖ్ను మాడికా విట్ చ మావీకైవతు వామయేకత్॥ 

(వతివదార్థము : అ స్యేద్యుః = ఒక దినము ముందుగా, భు కృంచభుజింవ 

బడిన అన్నము, దివాస్వప్నాాత్ =పగలు ని దించుట వలన, జరాం వ జీర్ణ మును, 

యాతి = పొందుచున్నది. అద్య =ఈరోజు భుజించిన ఆవోరము, న = జీర్ణ ము 

కాదు. మేదసా=మేదస్సుతో, కో మేచాకోస్టము నందు, రుద్దః 2అడ్డగింప బడిన, 

వాయుః=వాయువు, అగ్ని కృత హజాఠరాగ్నిని వృద్ది చేయు చున్నది. అయం 

వాయుః ౫ఈ వాయువే, అరో[్గభిః = అర్శస్సుల చేత, అగ్నిహృూత్ అగ్నిని 

నశింప జేయుచున్నది. దుష్పూవం = తాగుటకు కఠినమైన, దురర్హ=ాఅలన్య 

ముగా జీర్ణ మగుచున్న , సర్చిః = నెయ్యి, దిపనం = అగ్ని నివృద్దిచెయు చున్నది, 

చచమరియు, అన్యధా పరుగా, పయః=౭సాలు, అ న్తి+ఉన్నవి. సర్ప్చాది శవ 

కో ధేభ్యః =నర్పాదులయొక్క కుళ్ళిన శవముల నుండి, వృశ్చి కానాంచ కళ్ళ 

యొక్క, సముద్భవఃడావుట్టుక జరుగు చున్నది, శై చేవైఆ తేళ్ళ చేతనే, 

పునః=మరల, దష్టాః= కాటు వెయబడినవై , "తే 2 ఆపాములు, సద్యః = 

వెంటనే బీవిశమ్ుముంచతి = (పాణములను విడుచు చున్నవి. స్వయ మేవ= 

తమకు తామే, తీ వంచతీవమైన, విషం = విషము కల్గిన వైనప్పటికిగూడ 

(సర్వాదులు), తాన్ -ఆ శేళ్ళను, పునః=మరల, నాతి బాధతే=( ఎక్కువగా) 

బాధించవు, శ కవత్ = శుక్రము వలె, విషంచవివము, తెపాం=ఆ పాము 

లకు, సరాగంగ వ్యాపి= సంపూర్ణమైన అంగములు యందు వ్యాపించి యున్న 

పృటిక్తిగూడ, తనాగ్థంసమ = వాటియొక్క మాంసమును, మాంసవశే= మాంస 
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వర్గమునందు, ఉపయోగాయ=ఉపసయోగించుట కొటకు, పఠ్య తా చెప్పబడినది. 
చ=మరియు, మతీకావిట్ = తెనెటీగయొక్క మలము, ఛర్షిఘ్నీ =వాంతిని 
నశింపజేయుచున్నది, మడికె వతు=శేనెటీగను మాతమే, వామరయేత్ = 
వాంతిని చేయుచున్నది. 

తాత) ర్భంము : ముందు దినమున భుజించిన ఆవోరము పగటి నిద వలన 

జీర్ణమగును. ఈ దినము భుజించిన ఆహారము జీర్ణముకాదు. మేదన్సుతో 
కోష్షమునందు అడ్డ గింపబడిన వాయువు,అగ్నిని వృద్ది చేయుచున్నది. ఈ వాయువే 

అర్శరో గమునందు అగ్నిని నశింప జేయుచున్నది. ఎట్లనగా వాయువు వలననే 
దీపము వెలుగు చున్నది. అదే వాయువుతోనే దీపము చల్లార్పబడు చున్నది. 

ఈ విధముగనే శరీరములోకూడ, వాయువుతో ఆగ్ని వృద్ది చెయబడుచున్న ది, 

మరియు వాయువుతోనే అగ్ని చల్లార్చబడు చున్నది. మిక్కిలి కష్టముగా తాగ 

బడుచున్న, ఆలన్యముగా _జీర్ణమగుచున్న నెయ్యిగూడ అగ్నిని వృద్ది జేయు 
చున్నది. కష్టము లేకుండా పానయోగ్యమైన, త్వరగా జీర్ణమగుచున్న పాలు 
జాఠరాగ్నిని వ్యర్ధ పరచుట లేదు. ఇచట విశేవ మేమనగా! పాలు నెయ్యి ఈ 

రెండును రసాదులలో నమాన గుణము కల్లియున్నవి. సర్బాదులయొక్క- కుళ్ళిన 
మృత శరీరము నుండి తేళ్ళు పుట్టుచున్నవి. ఈ తళ్ళు కుట్టుట వలన, సర్వా 

దులు వెంటనే మరణించుచున్నవి. తీ[వవిషము కలిగి నటువంటి సర్వాదులు 
తెళ్ళు మొ॥ (పాణులను చంపుట లేదు. మరియు సర్పము మొ॥ జంతువుల 

యొక్క విషము, కు కముతో సమానము, సంపూర్ణ శరీరాంగముల యందు 

వ్యాపించి యున్నప్పటికి గూడ, ఈ జంతువుల యొక్క మాంసమును ఉపయో 

గించుటకు, ఉపయోగ విధానము, మాంస వర్షమునందు నిన్రేశింబడినది. ఈగ 

నోటిలోనికి వెళ్ళిన యొడల వమన మగును, మరీయు ఈగ రముక్క మలమును 

తినిన యెడల ఆ ఈగయి వాంతి యగును. ఇదియే విశేషము. 

కలిలోఖ : లేదు. 

మూ॥ కఫ లంఘన సాధ్యఒపి కర్తరి జ్వర గుల్మ యోః 

తుల్వే2ఒపి దేళ కాలాదే లుఘనంనసమం మతమ్॥ 

సర్వథా దోషజి త్మకం [గవాణ్యాం దోమక్ళ[ద్వణే! 

పీనస శంస కానా చె సిద్ద మేవ (పశన్యశే। 

ఇ ల్యే ేఒ న్యేచ బవానః సూ జార్జి ద ర్హభ పాతుశాః। 

ధర్మా విచిితా ళావేషు కించిత్తేషాం నిదర్శితమ్! 

దిశానయా శేషమపి, స్వయమూహేత బుర్దిమాన్ ! 

నశా(న్త్ర మాత శరణో నచానాలోచితా గ మః; 

ఇతి మా (తాది (వకరణమ్! 

ఇత్యన్న స్వరూప విజ్ఞాని యోనామసప్త మోధ్యాయః 
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(పతివదార్థము: తుల్యే౭=సమానములై న;దేశకాలాదె = దేశము మరియు 

కాలాదుల యందుత్సన్న మైన; కాఘాకఫము వలన బుట్టిన; జ్వర గుల్మ యోః = 

జ్వరము, గుల్ఫుము ఈ రెంటియందు; లంఘన సా భ్యేఒపి =లంఘనము ద్యారా 

సాధ్యమై నప్పటికి గూడ; లంఘనం=లంఘనము; నసమంజనము=తగినది కాదు; 

గహణ్యాండా|గహణీ రోగమందు; త'కండామజ్ఞిగ; సరథాడాఅన్ని విధముల, 
దోవబిత్ =-మూడు దోషములను జయించును; (వణా=ావణమునందు; ఇదం .. 

త|కండాఈ మజ్రిగయే; దోవక్ళత్ =మూడుదోషములను _పకొపింప జేయును; 

పీనన భ్వాసకాసాదె=పీనసము, శాసనము,  కానము మొ॥ వాటి యందు 

సిద్ద మేవడాసిద్దముచేయబడిన మజ్టిగయే; [ప్రశస్యత = (_ప్రళన్హమగుచున్నది; 
ఇతీివఅని; వతెడాఇవి; చ= మరియు; అన్య మరికొన్ని; బహావః=ైలఅలనేక 

ములు; సూజ్యాః=సూకుర్తిములై న; దుర్ద భ హౌతుకాః - లభ్యము కాని హేతు _ 

జన్యములు; కర్మ =కరగ్షి; వై చిిత్య భావేమువై విచితములై న ధరి పదార్ధము 

లలో; తేషాం = వాటి యొక్క; కించిత్ కొంచెము; నిదర్శెతమ్ == చూపెట్ట 

బడినది; అనయా దిశా =-ఈ పద్దతితో; బుద్దిమాన్ =బుద్ది గలవాడు; శవమపి = 

మిగిలిన విషయమును గూడ; స్వయం =తనకు తానె; ఊహతడఈఊహించు 

కొనవలయును; శాస్త్ర మాత శర ణః =శా(స్త్రమును మాతము శరణు 

జొచ్చిన వాడుగ; నభవేక్ ఉండకూడదు; చ=ామరియు; నఅనాలోచితాగమః = 

కాని శాస్తా9ధారములతో ఊహా పోవా పూర్వకముగ, ఆలోచింప వలయును. 

ఇతివఅని; మా|తాది [పకరణమ్ =మా।తాది (ప్రకరణము. ఇతి = అని; 

అన్న స్వరూప విజ్జానియోనామ == అన్న స్వరూప విజ్ఞానీయమను సేరుగల; 

స_పమః=పఏడవదై న; అధ్యాయః అధ్యాయము. 

తాత్తృర్భ్వమయు : సమాన చేశము, సమాన కాలమండు పుట్టిన కఫ 

జ్వరము, మరియు గుల్బమునందు, లంఘనము ద్వారా కఫమును శాంతింప 

జేయుటకు సాధ్య మైనప్పటికిని, సమానత్వము లేడు. కఫ జ్వరము నండు లంఘ 
నము సరై నది. కాని కఫజ గుల్మమునందు లంఘనము వలన, వాతము వృది 

"ఇందును. అందుకొరకు మంచిది కాదు. 

_గవాణియందు మజ్జిగ మూడు దోషములను నళింపజేయును. 

(వణములో ఈ తక మే దోషకారకమగుచున్నది. పిననము, శ్వాసము, 
కాసము మొ వ్యాధులలో సిద్దత క్రము (అగ్నివలన సంస్కరింపబడినది) (పశ _స్త 

మై నడి. 

ఈ విధముగ అనేక పదార్దముల యందు విచితము చూడబడుచున్నది. 

సృష్టిలోని పదార్థములన్నియు విచి|తాతి విచిత్రములై న భావములతో ఫరిపుష్ట 
ములె యున్నవి. వాటి నన్నింటిని పద్దత్నివె చెప్పుట కెవ్వరికిని _.శక పము గాడు. 

అందువలన కొన్ని ఉదాహరణ పూర్వకముగా, మార్గ దర్శకములుగా 
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నిరూపింవబడినవి. బుద్దిమంతుడై న వాడు పద్దతుల ననునరించి స్య్వయముగ 

విషయములను నిర్ణయింపవలెను. _శేవలం శా్త్రృమువె ననే ఆధార పడరాదు, 
కాని శా(స్త్రమునందు సంపూ ర్థముగా కృషి చెసి ఆ క్చిపి. వలన కల్ళిన బుద్ది 

బలముతో, ఊవేపోవహా కుళలుడై సమ స్త విషయముల నాలోచనా పూర్వక 
ముగ నిర్ణయింపవలెను. ఇట్లు అన్నపాన స్వరూప నిజ్ఞానీయమను చేరుగల 

ఏడవ అధ్యాయము ముగింపబడినది. 

కోలిలోఖ : కఫము లంఘన సాధ్యము. కాని జ్వరమునకు కారణభూత 
మైన కఫము, గులగ్టమునకు కారణభూతమైన కఫమునకు లంఘనము సమ 

మైనది కాదు. ఇచట సంపా వ్లి విశషముగా నున్నది. (గహణిలో దోవ! తయ 

నాశకమైన మజ్జిగ, (వణమునండు దోష[తయమును వృద్ది చెయునదిగా నున్నది. 

కీ నసాదుల యందు అగ్ని సిద్దమైన మజ్జిగ (పళన్హ నము. 

లోకమునంచే. వ్య క్రియును ఇా్ర్రృమునందలి వాక్యములను చదివి 

శాస్త్రమే శరణ్యమని, శాస్త్రము నమ్ముకొని యుండకూడదు. ఎందుకనగా 

అచట జిజ్ఞాస ఉండదు. సాధారణముగా శా స్రృమునందు అకుంఠిత జ్ఞాన 

పూర్ణుడై న మంచి గురూపదేశము చెత నమ _స్హమును (గహించి, తన స్వబుద్దిని 

కూడ [పవేశ పెట్టి, అన్ని విషయములందును, తన ఊహాపోవా జ్ఞానము చేత, 
కార్యసిద్దిని ఐాందవలను. అని మా తాది (పకరణము సమా ప్రము. 

ఇందు అను వాఖ్యాన కారునిచేత చేయబడిన నూ(త్రస్థానమందలి ఏడవ 

అధ్యాయమునందలి శకిలేఖ ముగింపబడినది, 
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నూ॥ అధాతోఒన్న రజావిధి మధ్యాయం వ్యాఖ్యాన్యామః। ఇతీ 

వాసా్మాహురా|కెయాదయో మహర్షయః। ఈశ్వరాణాం వనుమశతాం విశేషేణ 
తు భూభుజాం [పాయేణ మి తేభ్యోఒప్యమి[తా భూయాంసో భవన్తి. తత స్త 
(తృయుక్తాః నమాసన్న వర్తినొఒన్నపానాదిషు, విషం (పయచ్చంతి, 
స్మి్యయళ్ళ్చ త్మత్చణిధి పయుక్తాః సౌభాగ్య లోఖేన. తసాగ్తి(దాజా కులీనం 
సిగ మొప్ప మాస్తిక మార్య మార్యవపరి గహం, ద&ిణం, నిభ్భతం శుచి 

మనుద్దత మనల సమవ్యసననిన మనహాంక్ళత మకోపనమసాహాసికం వాక్యార్థావ 
బోధకుళలం నిష్టాత మష్టాంగే యథామ్నాయ మాయుశ్వేదే నువిహిత యోగ 
కమం నన్నిహితాగచాది యోగం సాతర్ర్యజ్ష్రంచ (పాణాచార్యం పరిగ్భహ్లీ 

యాత్! తమర్గ మానాభ్యాం యథాకాలం గుకుమివ శిష్యః, పితరమివ పుత్రః 

పూజయేతీ | (పతికూలమవి తద్వచః సామ్బ్పతం మతమితి, (పతి మనేేత। 
నహి భ్యదోఒపి గజపతి ర్నిరంకుళః శ్లాఘనీయో జనస్య. తస్మా త్తరాయ త్త 
మావోర విహారం (పతి చాత్మానం కుర్యాత్ | ఉపాత్త మపి ఖలు జీవిత 

ముపాయ బలేన స్వయ మధి తిష్టతి. 

(వతివదార్థము వ అథ=అటు తరువాత, అతః వహఇందువలన, అన్నరణా 

విధిం=-అన్నర జావిధియను సేరుగల, అధ్యాయం =అధ్యాయమును, వ్యాఖ్యా 

స్యాామః=వ్యాఖభ్యానింవ గలము, ఇతి=ైలఅని, ఆ|తెయాదయః =ఆ (తేయుడు 

మొదలు గాగల, మహార్ష యః=ామహార్లులు, ఆహుస్మడచెప్పిరి, ఈశ రాణాం = 

ఐశ్వర్యువంతులకు, వసుమతాం ధనవంతులకు, విఢషేణతుడైవిశేషముగ నయితే, 

భూభుజామ్ = రాజులకు, పాయేణడాతరచుగ, మి(_తేభ్యోపి మి తుల కంశు 

కూడ, అవి తః =ళ| తువులు,భూయా౦నః = అధికులుగా,భవంతి -అగుచున్నారు, 

(ఉన్నారు. తతః =—=అందువలన, త|త్పయుక్తాః శ [తువులచే నియమింప బడిన, 

సమాసన్న వర్తినః = పరిచారకులు, (రాజగ్భహమున సంచరించు, దగ్గరగా 

నున్న) అన్న, పానాదిఘ = భోజనములు, శయనముల యందు, విషంచవివమ 
మును, 1పయచ్చంతి = ఇచ్చుచున్నారు. చామరియు, (నియా స్త్రీలు, 

త (త్రణిధి (వయుకాః=శ[తువుల చేత, చారుల చేత _పేశేపింప బడిన వారె, 

సౌభాగ్య లోళేన=ా నుభగత్వమును పొందు నాకాంవ చేత, విషండావిషమును, 
([పయచ్చుంతి = ఇచ్చుచున్నారు, తస్మాత్ =ఆకార ణము వలన, రాజా=ర్మాజెన 
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వాడు, కులీనం=అ| గజాతి యందు బుట్టిన, స్నిగ్గం = రాజునకు స్నృహితుడ న 

వానిని, ఆ ప్తం=సత్యముగ మాటలాడు వాడును, ఆస్పికమ్ దై వమున్నా 
డని తలచువానిని, ఆర్యం =సాధువులయిక్కా నడవడికగల వానిని, ఆర్యపరి| గ 

హామ్ == మ" చి నడవడికగల భార్యా పు[తులు గల వానిని, దకుం=చతురునిని, 

(సమర్జుణ్ణి ), దకిణమ్ -రాజునకు మరియు ఇతరులకు మీ[తభావముతో నుండు 

వానిని, నిభ్భతం = రాజకార్యములయందు నిశ్చల బుద్దితో నుండు వానిని 
శుచిమ్ ప అంతళ్ళుద్ది, బహిళ్ళుద్దిగలవానిని, అనుద్దతం =నమతగలవానిని,అనలసం: 

చురుకైన వానిని, అవ్యననినమ్ =సంతోషముగ నుండు వానిని, అసొహాసికం=ా 

సావాన కార్యములను చేయనివానిని, వా క్యార్థావబోధ కుళలమ్ = వాక్యముల 

యొక్క అర్థములసు [(గహించుటయందు సమర్జ్ముడెన వానిని, అష్టాం7,=ఆయు 
"ర్వేదము నందలి అష్టాంగములయందు, నిష్ట్ణాతం == ఆరి తేరిన వానిని, యధా౬ 
మ్నాయం = శాస్తా) ఎసారము, ఆయు ర్వేద౭జఆయున్వేదము నందలి, సువి 

హిత యోగకేమం = యాోాగకేమములను పొందిన వానిని, నన్నిహితా 

గచాదియోగం=ఎవని వద్ద ఎల్లప్పుడు, విఘాచికా మొ! రోగములను నశింప 
చేయునట్టి, అగదములు ఉండునో అట్టివానిని, చడామరియు, సాతత్ష్యిజ్ఞ మ్ = 

సాతశ్యమును తెలిసిన, పాణాచార్యమ్ పా (పాణములకు ఆచార్యుడై న 

వైద్యుణ్ణి, పరిగృ హిత == స్వీకరింపవలయుకు. (నియమింప వలెను, ) తం అట్టి 
(పాణాచార్వ్య్యుని, అర్థమా నాభ్య్యాం = (దవ్యనత్కారములచేత, గుకుడాగుకు 

వును, శిమ్య ఇవడాశిష్యుడు వల, పెితరం=తం (డని, పుతఇవ=పు( తుడు వలి. 

యథాకాలం కాలమును బట్టి, పూజయేత్ = పూజింప వలను, తద్యచః=ా 

పాణాచార్యుని యొక్కమాట, (వ్రతికూలమపి = విరుద్దమెనదై నప్పటికి, 

సా[మృతమితి = యు క్షమైనదని, |పతిమన్వేత = అంగీకరింప వలయును. 

యస్యా్యాశ్ ఎందు వల్లననగా, భ[దో౭పి = మంచి నడవడిక గలదై నప్పటికి, 
గజపతిః యేనుగు, నిరంకుశః = అంకుశము లేనిదే, జనస్య (ప్రజకు, శాఘ 

నీయో నభవతి=కొనియాడ దగినది కాదు, తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన, 

ఆహార విహారం (పతి=ఆహోార విహార విషయములను గూర్చి, అత్మానం=తనను 

తదాయ త్తం = |పాణాచార్యునికి స్వాధీనముగ, కుర్యాత్ = చయవలెను. 
((పాణాచార్యునికి తన శరీరము నప్పగింప వలెనని భావము), ఉపాత్త్పమపిచ 

అదృష్టము ' వలన వచ్చినప్పటికి, జీవితమ్ == జీవితము, ఉపాయ బలేన = 
ఉపాయబలముతో, స్వయం=(అనాయాసనముగ) తనకు తానుగ, అధితిష్టతి= 
శరీరము నాగశ్రయించును. (శరీరము నందు ఆ శితమగును,) 

తాత్భర్యయు : అన్న రతమును బోోధించునట్టి అన్న ర వాధ్యాయమును 

వివరించుచున్నామని, ఆ('తేయాది మహర్హ్ములు చెప్పిరి. సర్వ కాలముల యందు = 
రాజగ్భహా సమీపము నందుండు వైద్యుడు, రాజు యొక్క అన్నపాన శయ .' 

నొధుల యందు జాగరూకుడై యుండవలయును, కాబట్టి రాజు తన గృహ. 
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సమీపము నందు, ఈ లక్షణములతో కూడిన (పొతాచార్యుని నివసింప --జీేయ 

వలయును. ఎందువల్ల ననగ, ఐశ్వర్యృవంతులకు, ధనవంతులకు, విశేషించి రాజు 

లకు, మి తవర్గమునకం౦ం శు, శ|తు వర్షము అధికముగ నుండును, మరియు శతు 

వర్షము చెత నియమింపబడిన పరిచారకులు అన్న పాన శయనాదుల యందు విష 

(పయోగమును చెయుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్దముగ నుందురు. అన్తై (స్త్రీలు తమ 
సౌభాగనిమును వృద్ది పరచు కొనుటకు, రాజులకు గరాది విషములు “పెట్టుటకు, 

సమయము కొరకు వేచియుందురు. ఈ రెండు వర్షముల వలన సంభవించు ఆపదల 

నుండి రతీంవబడుటకు, రాజుకు, (వాణాచార్య్యుని యోగము, అత్యం తావ్యశ 

కముగాన ఇట్టి లక్షణ లతీతుడై న పాణాచార్యుని తన చవహారక్షణమునకు 

నియోగించ వలను, అ|(గజాతి యందు బుట్రన రాజుకు మిక్కిలి (పాణ స్నెహి 

తుడై న, సత్యమునె మాటలాడు వాడై న, ఆస్తికుడై న, ఆర్యుడై న, మంచి నడ 
వడిక గల దారా పు|తులు గల, కార్యాచరణ యందు సమర్థ తగల, రాజ 

కార్యములను దృఢబుద్దితో నాచరించు, అంతశ్ఫుద్ది, బహిళ్ళుద్ది గల, చురుకు 

దనము గల, ఎల్లప్పుడు సంతోషముగ నుండు, అవహాంశారము లేని, సాహస 
కార్యముల నాచరింపని, ఆయు ర్వేదోపదేశములను అక్షరశః - (గహింప నమర్భత 
గలవానిని, ఆయుర్వేద మందు విభక్తమైన అష్టాంగముల యొక్క జ్ఞానము 
పూర్తిగ కలవానిని, ఆయుర్వేద శాస్తానుసారము, యోగ శేమములను తాను 
పొందిన వానిని, విఘాచికా మొ; జనపదొోోద్ద్వంసకరములగు భయంకరమగు 

వ్యాధులను పరిమార్చు అగదములతో కూడియున్న వానిని, ఆహారము యొక్క 
సాత్మ్మ్యజ్ఞానము పూర్తిగ నుండు వానిని, ధరగాములను ఆచరించు" _పాణా 

చార్యుని, తన (పాణరతణకు రాజు నీియోగింవ వలను, మరియు అట్ట (వాలా . 

చాక్యుని, రాజు, గురువును శిష్యుడు గౌరవించి పూజించునట్లు, ధనముతో 

సత్కార్యములతో పూజింప వలయును. ఎట్టి సమయమందై నను వైద్యుడు 

చెప్పు మాటలు తనకు విరుద్దములుగ నున్నప్పటికి, అవి నరియయినవిగనే యంగీ 
కరింప వలయును. ఎందు వలన ననగ, మంచి నడవడికగ మచ్చికయెన వనుగు 

అంకుశము లేని దగుట వలన ఆ ఏనుగును (వజలు కొనియాడరు. అ.దు వలన 

తనకు సంబంధించిన, ఆహార విహార విషయములో తాను ఆచార్వునికి ఎల్లపుడు 
స్వాథీనుడై యుండవలెను. అదృష్టము వలన లభ్యమైన ఈ శరీఠము, వైద్యుని 
యొక్క-, ఉపాయ బలముతో అనాయాసముగ, శరీరమును ఆ|శయించి 
“శమముగ నుండును. 

కోళిలోఖ : సంపూర్ణముగ స్వరూప స్వభావములను గుర్తించిన, అన్న 
పానాదులు విషపూరితములై న యొడల, రోగములను కల్గించటము, ' మరణము 

నొపాదించుటయు చేయును. అన్నపాన రక్షణము ఇతరుని కప్పగించి నందు. 
వలన [పయోజనముండదు. రాజు అనెక అపాయములకు మూలము. ' మరియు 

భిన్న భిన్నమననస్కు-లై న పరిజనములతో పరివేష్టించి యుండును, కాన కులీనుడ్రెన' 
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వెద్యునొకనిని. తన [బాణ రక్షణము కొరకు నియోగింవ వలయును. వైద్యు 

అక్షణము లన్నియు తాత్పర్యములో విళదికరింపబడినవి. అట్టి లక్షణములతో 
కూడిన రాజు తన (పాణములను అస థ్యాహారముల నుండ రతీంచుకొనుటకు, 

వైద్యుని స్వాధీనము చేయవలెను. ఆద్భుష్టమువలన పొందిన ఈ జీవితము 

వైద్యుని పర్యవెశణలో నుఖముగ శరీరమునధిన్టించి యుండును. వై ద్యుని 
యొక్క స్వాధినమైన గెవు ఉపాయమిదియేనని తెలిసికొన వలయును. 

మూ॥ అపిచ బహువరిగహో నరపతయః నంతి చాశుకారిళూల సన్యా 

సాదయః। [వతికణం (ప్రత్య వేతణీయావసాస్టాళ్చ రోగిణో విశేషణ రాజానః। 
తెహి |పమాద పరిగతా దుఃఖా సహిషప్టవళ్చ సయమవ్యపధ్య  రుచయః। 

సన్నిహిత హిత (పియవచన |పియవచన (ప్రాయ పరిచారకాళ్ళ తస్మ్కోద్భిషజ 
రాజా రాజగ్భవోనన్నే నిపళనం కారయేత్ తధాహి నర్వోవ కరణేషు నృపతి 
శరీరోప యోగి వ్వపరోవత వృ తిర్భవతి॥ 

(వతివదార్థయు ; అపీచవామరియును;; నరపతయః = రాజులు; బవహాుు 

పరి గహాః = ఎక్కువ మంది భార్యలు, పరివారము గలవారు; శూల సన్యా 

సాదయః =ళూ లనన్యానము మొ॥ వ్యాధులు; అశు కారిణః = మరణమును 

వెంటనే కల్లి ౦చునపిగా; సంతి = ఉన్నవి; రోగిణః=ారోగులందరు; (పతిక్షణం = 

[(పతిక్షణమును; (పత్య వెకణయావస్తాః = పరామర్శింవదగిన అవస్థా విశషము 
గలవారు; చ=ామరియు;  విశేచీేణ =విశేషముగ; రాజానీ = రాజులు; 
త థాహి =-అది యుక్తమె గదా; తేడాఆ రాజులు; (పమాద పరిగణాఃదాఏమయలు 

పాటుచేత చుట్టబడినవారు; దుఃఖా సహిస్థవః == కష్టములను ఓర్వజాలని వారు; 
చడామరియు; న్వయండాతాము (స్వభావము చేతనే); అపధ్యరు చయః =అవథ్యా 
భిలాషులు; సన్నిహిత హితవచన [పాయ పరిచారకాళ్చ = మరియు నమీవము 
నందు సంచరించు పరిచారకులు, హితమైన, కష్టమైన మాటలను చెవువారు; 

నంతి= ఉన్నారు; తస్మాత = ఆకా రణమువలన; రాజా = రాజు; రాజగ్భుహో 

నన్నె =రాజగృవా నమీవమునందు; భిమజః = వైద్యులను; నిపళనం కార 
యేత్ ఉంచవలయును; తధాహిడాఅది యుకమే గదా! నృపతి శరీరోప 
యోగిషుడా రాజుల. యొక్క శరీరమునందుపయోగించు; సర|ోవకరణేషు=ా 

సమస్త సాధనములయందు; అవరోక్ష వృ త్తిః = (పత్యక్షముగ తెలిసి కొనుట; 

భవతిడాఅగుచున్నది. 

తాల్ఫుర్భంయు : అద్భష్టము వలన పొందిన జీవాత్మ వర్మి శమ లేకుండా 
తాను శరీరమునకు ఆ(శితుడుగా అగుచున్నాడు. మరియును రాజులకు 
భార్యలు, బంధువులు, పరిజనులు అధిక సంఖ్యలొా ఉందురు. మరియు ళూలము, 
సన్యాసము ము వ్యాధులు గల రోగులను (పతికణమును వ్యాధ్యవస్థలను బట్టి, 

పర్యవేక్షణ చేయవలసి యుండును. మరియు చేశాధిపతుళై న రాజులు విశేష 
ముగ పర్య వెక్షణ చేయదగిన వారు. ఎందుకనగ ఆ రాజులు నర్వదా [వమాద 
ములతో కూడుకొని యుందురు. వీరు స్వతంత్ర వ్యక్తులు. రోగాదులతో 
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'యేర్పడు దుఃఖములను భరింప లేనివారు. తాము స్వయముగన అపథ్యాఖి 

లాషులు. నన్నిహితులై న పరిచారకులు గూడ ఎల్లప్పుడు రాజు సమీపము 

' నుండి రాజునకిష్టమైన హితమైన మాటలను చెప్పి అతనిని నంతోవ పరచి, 

కషముల కాకరముగ అతనిని మలచుదుగు. అందువలన రాజులు తమ _వాసాద 

నమీపమునందు వైద్యులు నివసించు 'యేర్చొాట్లు చేయించవలయును. ఎందువల్ల 

ననగ రాజు శరీరమునకు ఉపయోగకరములై న సమస్త ఉపకరణముల్న వెన 

వైద్యుడు ఎల్లప్పుడూ తన దృష్టిని కేం|దీకరింప చేయవచ్చును. 

క్రిలోఖ : రాజులు తమ గృహా సమీపమున అనగ పాకగ్ళహా నమీప 

మున వైద్యుని నివానము ఏర్పాటు చేయవలయును. (పతితణము సన్యాసము 

మొ॥ వ్యాధిగ్రస్తులను వైద్యుడు పర్యవేక్షణ చేయవలెను. ఆ వ్యాధులు 

వెంటనే మరణమును కలిగించును. రాజులు గొప్ప పరివారమును కలిగియుందురు. 

. (న్వమర్గం మరణం ఆశు శ్రీ ఘం కుర్వంతీతి ఆశు కారణః) మరియు రాజులు 

స్వ్పతం।[త్ర _వతిప త్తి గలవారు కాన సలహాదారులు లెని యెడల స్వయముగ 

ఆపదలను కొని తెచ్చుకొన గలరు, రాజులు (పథానముగ దురభ్యాసములను 

. అభ్యాసము చేసికొందురు. ఈ దురభా్యనములను అనుష్టింప చేయుట కొకు 

శ|తువులు ఇంటా బయట చేరి, నమయము కొటకు వేచియుందురు. మరియు 

. కపటవరులైన పరిచారకులు [పియమైన మాటల చేత రాజుల యొక్క 

ప్యాదయమును మార్చుటకు సర్వదా పయత్నించుచుందురు, కాన వెద్టి 

రవణ రాజులకు [ప్రధానమై నది. రాజుల |పాణములు వైద్యుల స్వాథినము 

చేసిన యెడల సుఖమైన జీవనమును గడుపుటకు రాజులకు వైద్యులు సవాకరిం 

తురు. ఇంతియే గాక [పాణాచార్యత్వమను బిగుదమునకు వైద్యులు గతులు 

కల్పించిన వారగుదూు., సమీపవర్వుల్లై న వైద్యులు, రాజులు భుజించు ఆహార 

ములను స్వయముగ పరీడించి, రాజులను రషించుటకుసరియెన అవకా శమును 

కల్లియుందుకు. కాన వైద్యులు రాజ గృహ సమీపమునని వసించుటకు రాజుల 

చేత యేర్చాటు చేయించవలయును, 

మూ॥ ససమ్యక్సంపన్న మన్నం సుపరిషితం విళశుద్దమగ్న్యాదిషు (పాగు 

'పనీతం శిఖనా దృష్ట మధి |పోకితం (పోవర్షైః పురస్థితో రాజానం వాగ్త 

బద్దిధథి రత్నం భోజయేత్ ॥ 

(వతివదార్థము : సః=వై_ద్యుడు, సమ్యక బాగుగ, సంపన్న ౦=వండి 

నది, నువరీకితం=-బాగుగా పరీక్ష చేయబడిన, అగ్న్యాదిషు అగ్ని మొ॥ వాటి 

యందు, పిశుద్దంచాశుద్ది చేయబడినట్టి, పాక్ = మొదట, అగ్య్య్యాదిషు = అగ్ని 
మొ॥ వాటి కొరకు, ఉపనీతం = ఇవ్వబడినది, భిఖ నా = నెమలి చేత, దృష్టంచ 

చూడబడినది, (పోదళై *=|పోక్షణ మంతములతొ, అభి _పోతీతమ్ =మంత 

పూతము చఇయబడిన (తడుపబడిన), అన్నం = అన్నము, రాజానం = రాజు వ 
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సమక్షమున, పురస్థితః = ఎదురుగా కూర్చుండినవాడై న వైద్యుడు, వా నస్తబద్దౌ 
షధి రత్నం = చేతుల యందు కట్టబడిన ఓషధులు, రత్నములు గల రాజును, 
భోజ యేత్ =-భుజింవ చేయ వలయును. 

తౌత్న్రర్యాము : వైద్యుడు (వెనుక చెప్పిన గుణములు కల) రాజున 
కిదురుగ కూర్చుండి అన్నమును తినిపించ వలను, ఆ అన్నము పకముగా 

వండినదై సువానన గల ఆవిరి మొ॥ వాటితో నంవన్నమై యుండ వలెను. 
మంచి నడవడిక గల వతి(వతలై న (స్త్రీలతో తయారు చేయబడినదై యుండ 
వలెను. ముందు చెప్పబోవు వరీకులను చేసి దోషరహిత మెనదని నిర్ణయింపబడి 
యుండ వలెను. నంపూర్ణ కుంభములో నున్న ఆ అన్నము తొలుత అగ్నికిని, 
తరువాత మకికాదులకును సమర్పించినదై యుండ వలెను. నెమలి చేత చూడ 
బడినదిగా నుండవలెను. సువర్ణ మంతోదకాదులతో | పో&ీంపబడినవై యుండ 
వలెను, ఈ మంత (పోతణ వలన విషపూరితమెన అన్నము గూడ నిర్విష 
మగును. మరియు రాజు యొక్క వా స్తములకు అన్నము తినుటకు ముందు 
రత్నాదులచేత, ఓషధులచేత కట్ట వలెను. వీటి (వభావము వలన విషవేగము 
శమించును. ఇట్లు వైద్యుడు రాజునకు అన్నము తినిపించ వలయును. 

ళ9లౌఖ : అట్టి వై ద్యుడు రాజున కెదురుగా కూర్చుండి, అన్నమును 
రాజుచేత తినిపించ వలయును. తక్కిన విషయములు తాత్సర్యాంశములు. 

సూ! భుంజానస్యాన్య దుందుభి నగద |పతిస్తాన్ వాదరేత్। 

(్ర్రళివదార్భీము : భుంజానస్య = భుజించుచున్న, అన్య =ఈ రాజునకు, 
ఆగద (పలిప్తాన్ =ఒవిమహరములై న అగదములచే పూయబడిన, దుందుఖీన్ = 
నగారాలను, వాదయేత్ = _మోగింఫ వలెను, 

తాల్ఫ్ర్మ్ంయు : రాజు భుజించు సమయమున పిషహరములె న అగదము 

లచే పూయబడిన నగారాలను |మోగింపవలెను, 

కోలిలౌఖి : విశేవషములేదు. 

మూ॥ తత నవిషమన్నం (సావ్యమాణ మవి(సావ్యం భవతి! చిశేణ 
పచ్య తే; పక్వంచ సద్యః పర్యుపెతమివ నిరూమ్మ _స్హబ్దంచ జాయతే, 
యధాస్వవక్ష గన్ట ర నై ర్వ్యావద్య క పక్షి ద్య లే, చన్ష్శశాచితంచ భవతి, 

(వతివదార్థము : తత ఆహారాదులలో, అన్న ౦ =అన్నము, _(సావ్య 
మాణం = ఒకొ్కొ-క్యా కణము విభజించుటకు వీలుగా, భవతి = అగు చున్నది. 
సవిషం=ావిషముతో కూడిన, అన్నండాఅన్నము ఆవిస్రావ్యం = ఒక్కొక్క 
కఠాముగ విభజించుటకు వలను వడనిదిగా, భవతిడాఅగుచున్నది, చిశేణడాచాల 
కాలము చేత, పచ్యతేడాపాకము చేయబడు చున్నది. వక్యంచ=మరియు పక్వ 
మయినను, సద్యః = వెంటనే, పర్యుషితమివ వ చద్ది యన్నము వలె, నిరూష్ట = 
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(చేడిలేనిదిగా) ఆవీరి లేనిదిగా, చ=మరియు, స్పబ్దమ్ =క రినత్వము, జాయ తేడా 

పొందుచున్వ ది. యథా స్వవర్ణ గ స్టర నై ౩ =ాఏ విధమైన తనకు (ప్రకృతిసిద్ధమైన 

వర్గ గన రసములతో, వ్యాపద్య లే =నశంవ చేయబడుచునఇది. పక్షిద్య తెా 

ఆర్జ)ముగ చేయబడుచున్నది, చ కా మరియు; చన్ద) కాచితతి డాదినిలో పలు విధ 

ములై న రంగులు గలరేఖలు నాలుగు వైపుల నావరించ నట్లుగా, భవతి=ా 

అగుచున్నది, 

తాత్త్రర్యోము : విష సంబంధము లేని యన్నము, వాడి పొడిగా 

నుండును. విషము కలిపిన యన్నము, విడదియుటకు పిలుగల్సీ యుండదు. ఈ 

అన్నము చాల కాలమునకు పాఠ్రమగుగు. పాకము నరిగ నయినను వేడిగా 

_నూడదు. గట్టిపడి పోవును. పాక్ళతికమై న, సహజమైన వర్గ గంధ రసములు, 

ఆ అన్నము నందు నశించిపోవును. ఆ అన్నమునందు అమ బయలుదేరును. 

నానావర్ణ ములతో కూడిన రేఖలు గాలుగు వె పులా ఆవరించును. అనగా ఆ 

అన్నము పాశిపోవునని భావార్థము. 

కళిలోఖ : తాత్పర్య్యాంశ మే కలదు. 

మూ॥ వ్యంజనానాం ఆశు శుమ్మ్క_త్వం భవతి క్వాథః ధాగామతా | పీనాతి 

ర క వికృళానాంచా[త చాయానాం దర్శన మదర్శన మేవవా | ఆయన వటల 

సీమంతోర్హ్వ విపిధ రాజి తన్ను బుద్భుద (వాదుర్భావః. విశేషేణ లవణూల్భ 

ణేషు ఫేనమాలా. రసస్య మధ్యే నీలారాజీ, పయసస్తా[మా ! మద్య 
తోయయోః కాలీ | దధ్నః శ్యావా త క్రస్యా౭.2. నీల ఏతా | మన్తునః 

కఫోకా౭భా | ధాన్యాామ్లన్య కృష్టా _దవవధస్య కపిలా। ఘృృ్తన్య సలిలాభా। 

తో దస్య హారితా | త లన్యారుణా వనాగన్ర ళ్ళ 1. 

(వతివదార్థయు ; వ్యంజనానాం= విష సంబంధము వలన "పలుగు, చల్ల, 

దానిమ్మపండు మొ॥ వానిచే సంస్టైరము చేయబడిన నూవము మొ॥వ్యంజనములు, 

ఆశు డాశీ| ఘముగ; శుష్కుత్వంచశుష్కుములుగ (శుష్కూముగ్యా; భవతి =అగు 
చున్నవి; కా్వ్వాథ$ః=- కాషథము; ధ్యామతా హనల్ల గనగును; అతచ = వ్యంజనముల 

_ యందు; ఛాయానాం=ముఖము మొ॥ 'పతివింబముల యొక్క; కూనాతి 

రిక్త వికృతానాంచాహీనమై న, అధికమై న వికృతమైన రూపముల యొక్క యే; 
దర్శనం =చూచుట; అధవా అట్లు కానియుడల; ఛాయానాం= (పతీబింబముల 

యొక్క; అదర్శనం కనిపించక _పోవుటను; లవణోల్చ్బగమాఅధికమైన 
లవణాదులతో గూడి యులడునట్టి [దవమైన వ్యంజనములలో : సేనడానురుగు 

యొక్క: పటల = సమూహము; సీమంత=పాపటవలె నుండురేఖ; ఊర్లష=ా 
ఊర్థ్వ రేఖ; వివిద రాజీడవపలు విధముల న రేఖలు; తంతు = తంతువులు; 

_ బుద్భుద (ప్రాదుర్భావః=ాబుడగలు మొ॥ కల్లును; ఏ శేషణపిెేషముగ; 

పెన మాలచమాలాకారమైన నురుగు; రసస్య=మాంసరనము యొక్క; 
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మధ్య =మధ్యయందు: నీలా రాజిఃదనీలరేఖ: పయనః=పాలలో; తా[మ=ా 

ఎజ్జ్లని రేఖ, మద్య తోయయోః =మద్యము నందు, నీటియందు; కాళిడాక్ళష్ప 

వర్ణముగల శేఖ; దధ్నః=ా పెరుగు యందు; శ్యావ=కపిళ వర్ణముగల. నేఖ; 
త|కన్య ==త|క్రములో:ః నీల పీత=ైవనుపు వర్ణ ముగ నల్ల గనుండు "రెఖ; ధాన్యా 

మన్య =భాన్యామ్రములో; కష్టాడానల్ల ని రఖ;| చవివధస్య = దవముగా నుండు 

జాషధములో; కపిల =పుల్లావు రెఖ;ఘృతన్య=ా నేతిలో ;వసి లాభా =కపిశవర్ణము 

గల కాంతి; మొ ద్రన్యడాకెనెలో; హరిత =వచ్చనిర్ల ము గలక రేఖ; తెలన్యవ 
తె లములో; అనుళూవాఎ(రని రెఖ; చవమరియు; వసా గంధఃవహవసా గంధము; 

భవతి=యుండును. 

తొత్సిర్యుము ; విష సంబంధము వలన, ఈ [కిందముదాహారింపబడు వస్తువు 

లలో విశిష్టమైన రేఖలు, కాంతి, దుర్వాసన మొ॥ సంభవించును. ఎట్టులనగా 
"పెరుగు, మజ్జిగ మొ॥ వాటితో వండిన శాకములుశీ| ఘముగా శుష్కములగును. 
కషూాయముతో గూడి యుండు వ్యంజనములు నల్ల గా నగును. మరియు క్వాధథ 

ములో తన యొక్క (ప్రతిబింబము తల మొ॥ అంగములు లేనిదిగ గొప్ప 
యంగములతో గూడినదిగ గాని, లేక వికార రూవము గలదిగ గాని గను 

పించును, లేక ప్రతిబింబమే కనపడదు ఎక్కువ లవణాదులతో కూడి 
యుండినట్టి (దవమైన వ్యంజనములలో నురుగు, ఊర్హ్వ శేఖ, పాపట వలె నుండు 
రేఖ, తంతువులు, బుడగలు మొ; యేర్చడును. విష సంబంధము వలన మాంస 

రసములో నీలరేఖ, &రములో 'యెజ్జిని శేఖ, మద్యము, ఉదకము ఫి నిలో 

కస్టవర్దము గల రేఖ, "పరుగులో నల్లని రేఖ, త[కములోే పనుపు వర్ణ ముగా 

నల్హగా నుండు రేఖ, “పెరుగులో నల్లని రేఖ, త|కములో పసుపు వర్ణము 

నల్లగా నుండు శేఖ, పెరుగు మీది మీగడలో పాపుర పిట్టతో తుల్య 

మైన వాము గల రేఖ, పులి కలుగులో కృష్ణ వర్ణము గలరేఖ, (దవొవధము 

లలో కపిలవర్థము గల రెఖ కనిపింనును, నేతి యందు జలతుల్యమైన నేఖ, 
తనలో పచ్చని వర్ణము గల "రేఖ, త లములో యెజ్ఞ వర్ణము గల రేఖ, వసా 

గంధము కన్పట్టును. 

భ2లేఖ : విషముతో కూడిన వ్వంజనములను, మాంస రసాదులను 

పొకము చేయునపుడు, అది క్వాధమగుము, ఆ క్యాధము కాగునపుడు, ఊర్థ్వ 

భాగము నందు నురుగుతో కూడినదిగా, మలినముగా నగుచున్నది. ఈ క్వాధ 
ములో (పతివింబము విక్ళతలక్షణములతో కన్పడును. అట్లు కాని యెడల 

_పతివింబమే కన్నడదు. ఇచట కొద్ది మంది ఛాయా శబ్దమునకు శాంతి 

యను అర్థమును చెప్టుచున్నారు, ఆ వ్యంజనముల దు ఎక్కువగా ఆపిరి వచ్చును, 

నురుగు ముద్దలు వె భాగమునందు పలువిధములై న “రేఖలు కన్నడును. ఉపు 

అధికముగా గల విషముతో కూడిన వ్యంజనములలో నురుగు బుడగలు మాలా 

కారముగా నుండును, మాంనరసము నందు నల్లని శేఖ యుండును, [దవౌవధ 
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ముల క్యాధములో కపిల వర్ణము గల రేఖలు కన్సడును. 

మూ॥ ఫలానా మామానాం పాకః, పక్వానాం [వకొధః [దవ్యాణాం 

అర్హాణాం సవాసా మానత్వ మన్యత్వ భావః శుమ్మా-ణాం శాాావతా వైవ 

ర్ధంవా, కఠినానాం మృదుతా, మృదూనాం కఠినత్షం, మాల్యన్యమానతా, 

గంధనాశ:ః స్సురితాగత్వం, ఆస్టరణ (వావరణానాం ధామ మండలతా తంతు 

రోమ, పత శాతనంచ, లోహామణి మయానాం, పంక మలోవదేహః, స్నహ 
రాగ గ రవ (ప్రభా వర్ణ స్పర్శనాళళ్ళ. 

(వతివదార్థ ము : ఆమానాండావచ్చివిగా నుండు, ఫలానాం = పండ్రకు” 

పాకః = పాకము, వక్వానాం = వండిన పండ్లకు, (పకోథః = కుళ్ళుటః 

జాయశే=ాకలుగు చున్నవి. ఆర్హాగణాండాతడిగా నున్న, [దవ్యాణాం ద్రవ్య 

ములకు, సహసా వెంటచేె, మ్లానత్వం=ావాడిపో వుట, ఉత్స క్యభావః పండిన 

పండ్లవలె మృదుత్వము, జాయ తచకల్లుచున్నది,శు షా-ణాం= ఎండిన (ద్రవ్యము 

లలో, శ్యావతా == నలుపుదనము, వాహ-లక, వై వర్జ్యం ౫,వె వరమును; 

కఠి నానాం=ా కఠినముగ నుండు వస్తువులకు; మృదుతా ైమృదుత్వము; మదూ 

నాం=మృవుదుగా నుండు వస్తువులకు; కఠినత్వము కఠినత్వము; మాల్యనృ వ 

పుషమాలలకు; మానతా= వాడుట; గంధనాళః =న్వగంధ నాశము; స్సురితా 

[గతమ్ డాకొనయందు చీలుటయు; ఆస్థర ణ [పావరణానాం దుప్పటి మొ 

వ స్త్రములలో; ధామ మండలతాడానల్ల ని. బొట్లు: తంతు రోమ పవమ్యుశాంత 

నంచ=ాచారములు, రోమములు మరియు శెక్కొ_-లు శాలిపోవుటయు; లోవా 
మణిమయానాం = లోహోది ధాతువులు, ముత్యములు, మణులు 'మొ॥ వాటిలో, 

పంక మలోవదేహః =బురద పూయబడినటులుండుటయు; స్నేహ రాగ 

"గౌరవ, (పభావర్డ ,స్పర్శ నాశశ్స=ాస్నిహము, రాగము, గురుత్వము, కాంతి, 

వర్ణము, స్పర్శము వీటన్నింటికి నాశము; జాయ ఆ == కలుగుచున్నవి. 
తాత్ళరుయము: సై జెప్పిన విధముననే విష సంబంధము వలన అపక్వు 

ముగ నుండు ఫలములకు పరిపాకము, వకముగ నుండు ఫలములకు, మురిగి 

పోవుటయు, తడిగనుండు వస్తువులకు మాని, ఎండి యుండు వస్తువులకు 

వై వర్జ్యము, మృదువుగా నుండు వస్తువులకు కాఠిన్యము,క రినముగానుండు వస్తు 

వులకుమృదుత్యము,పుప్పూదులకు వాడిపోవుట,న్వగంధనాళశము,కొన చలుటయు, 

దుప్పటి మొ! వస్త్రృములలో నల్లని బొట్టు, వస్త్రము యొక్క నూలు స్వయ 

ముగ చీకుట, కంబళి మొ॥ వాని యందలి రోమము లూడుట, లోపహోది ధాతు 

వులు, ముత్యములు మొ॥ వాటిలో బురద పూయబడినటు లు-డుట, స్నేహము, 

స్పర్శము, కాంతి లేకుండుట మొ అన్నియు ఏష సంబంధము వలన కలుగును, 

కోలిలోఖ : తడిగా నున్న ముల్బంగి, తామర తూండ్లు మొ॥ | దవ్యముబు 

విష నంబంధము వలన వాడి పోవుటయు, మీక్కిలి మృదుత్వమును పొందుటయు 

జరుగును. ఎండిన శుంధి, పసుపు మొ॥ (దవ్యముఅలో శ్యావత్వము, వై వర్యము' 
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గాని, నల్ల నై న రేఖలుగాని యర్పడును. దుప్పట్లు, కంబళ్ళు "మొ॥ వాటిలో 

నల్లని, మలినము లై. న మచ్చలు ఏర్పడును. వాటి యందలి దారములు, రోమ 
ములు :వెయు॥ ఊడిపోవును. లోపహాది ధాతువులలో, ముణులలో విష సంబంధము 

వలన బురద పూసిన నట్టు ఉండును. మరియు 'స్నెహాదులును నశించును, 

మూ॥ విషదస్తు న్వదోవ శంకయా (తపో, ఖీతః స్వేద వేవథుమాన్, 
శుక్ష, ఇవ వక్ష), సమనాత్ సోచ్వెగం విలమే౨భిపీవ జె య।[తచా నేన 

విషం |పయు కం తద్విశేశుణ, తధాన స్టో త్తరీయః, _స్పంభ కుడ్యాదిఖిరాత్మాన 
మనన్తర్ధ త్తే! స్థలిత గతిర్తీనో లజ్జా వానస్థాన హోసీ వృష్టో౭_సంబద్ద ముత్తరం 
దదాతి, నై నవా వివమక్ముహ్వూతి! అంగులిః ని సోటయతి, [గీవామాలభతే। శిరః 

కండూయతి ఓఫా పరి లేఢి, జృంభశే, భువం విలిఖతి, (కియాసను త్వర ఆ; విపరీత 

మాచరతి. స్వభూమౌచనావ తిష్ట తె॥- 16 

(వతివదార్థము ; విషదస్తుడావివము నొసంగు మనుషుడై త, స్వదొష 

శంకయా ==తనను దోషిగా శంకించుట చెత, తన్తః = పిరికి వాడై, భీతః=ా 
వెఅచినవాడై., స్వేద వేపథుమాన్ =చెమటతో కంపము గలవాడై, శుక్షశ్యావ 
వక్త) కెల్లనై_న, నల్ల్హనెన ముఖము గలవాడై, సమనాతి = అంతట, సోద్వె 

గమ్ = అవ్యవస్థిత చి_త్తతతో కూడుకొన్నవాడై, విలక్షః = అస్పష్ట దృష్టి గల 
వాడై, అభివీకతె = చుట్టూ చూచు చున్నాడు, య్యతవఎక్కడ, అనేన = 
పీనితో, వివంచవివము, విశేపేణావిశేషమముగ, పయు క్షమ్ == |పయోగింప 

బడినదో, తథా=లఅమే, |సస్తో త్తరీయం = జారిన వై పంచ గలవాడై, _్హంభ 
కుడ్యాదిభిః = _స్తంభములు, గోడలు మొ! వాటితో, ఆత్మానండా తనను, 

అద్హర్గ తెడామరుగు పరుచు కొనును, స్టలిత గతిః = జారిన నడక గలవాడై, 
దీనః =దిను డై , లజ్ఞా వాన్ హసిగ్గ పడుచున్న వాణి , అన్హాన హాసీ ౫ అకారణ 

ముగ నవ్వుచూ, స్యాత్ ఉండును, పృష్టః =అడుగ బడిన వాడై, అనంబద్ద 

ము త్తరం మై అసంగతమైన (పత్యుత్తరమును, దదాతి = చెప్పును, నె_వవా 

వివకుగ్భుహ్యతి = ఒక సంగతి చెప్పబోయి "'మోపహామును చెందును. అంగులిః 

సోటయతి = సళ్ళ యందు మెటికలను విరచును. (గీవామాలభ ల కంఠమును 

పట్టుకొనును. శిరః కండూయతి = తలను గోకి కొనును. ఓస్టై వరి లేడి = 

సెదవులు నాకును. పృంభతే = ఆవలించును. భుపం విలిఖతి = కాలితో భూమి 

యందు గీరును, డ్రియానుడశకార్యముల యందు, త్వర తేడాత్యరపడును. విప 

రీతం = విరుద్దమైన పనులను, ఆచరతి =ఆచరించును స్వభూమౌచనావతిస్ట ఆ = 

ఒక చోటను. స్థిరముగ నిలువ కుండును. 

తాత్తర్థాము ;  న్వలాభా చేవ్తద్దేత విష నిచ్చు మానవుడు, 
తన దోషము ఇతరులకు ఇెలియునను సశదె పాముతో పిణీకి వాని వలె, భయ 

(గస్తుని వలె లోకమున సంచరించును. శరీరమంతయు చెమటలు (గ్రమ్మి శరీర 
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మంతయు వణకు చున్నట్టు చూపరులకు గన్పట్టును. శరీరమంతయు తెల్లగా 

గాని, నల్లగాని యుండును. స్థిర చి త్తత లేని వాడి పక్కల చూచుచూ దృవ్షి 

గూడ మామూలుగ లేక, విమార్గ దృష్టిగలవాడై నంచరించుచుండును. వివ 
_పయోగమెచట చేసెనోఆ[పదేశమునందే ఎల్లప్పుడు అతనిద్భష్టి కేం దీక్ళతమై 
యుండును.వె పంచ ఎప్పుడునూజారు చుండును. ఎవరై నక నిపించినయె డల, న ంభ 

ములచాటున, గోడల చాపున చాగుకొని ఇటునటు చూచుచుండును. తడ 

బడు నడకలు గలిగియుండును. దినాతి దినుడుగా నుండును... సిగ్గుపడు 
చుండును. అకారణముగ నవ్వుచుండును. ఎవరైన వదియోనొక [వశళ్న వేసిన, 
అసంబద్దముగ పత్యు తత్తర మిచ్చును. పదియో నొక విషయము చెప్పబోయి 

వెంటచే మోహితుడగును. వేళ్ళయందలి మెటికలను విరచుచుండును, కంఠ 

మును పట్టుకొనును. తలను గొకికొనును. పెదవులను చప్పరించును. ఆవలిం 

చును. కాలితో భూమ్నివై గీచును. (పతి కార్యము నందును త్వరపడును, 
విరుద్దమైన కార్యముల నాచరించును. ఒకచోట స్థిరత్వము లేక అటునిటు తిరుగు 

చుండును. ఈ లతణములతో కూడుకొని యున్నవానిని వివదాతగా తెలిసి 

కొన వలయును, 

కోళిలోఖ : విషం దదాతీతి - వివదః అనగా విషము ఇచ్చువాడని 

యర్థము. వాడు తనను దోషిగా తలంచి భయాదులతో కూడుకొన్న వాడై. 

యుండును, ఇవియే విషదాత లక్షణములు. భీతః అనగ భయముతో కూడిన 

వాడని యర్ణము. వెపథుః = అనగ వణుకుచున్న వాడని అర్థము. పిడచ 

కట్టుకొని పోయిన నోరు నల్లనిముఖముగల్లి యుండును. అన్ని దిక్కులను 
ఉద్వేగముతో, అస్పష్ట దృక్కులతో చూచుచుండును. పష్మదవ్యమునందు వాని 
చేత విషము [(పయోగింవబడినదో దానివైపు అతను విశేషముగ చూచు 
చుండును. తన వై పంచ భుజమువై నుండి జారును. మరియు [కిందపడును. 
ఎవృరై నను కన్చడిన, సృంభాదుల చాటున దాగుకొనును. కుడ్యం అనగ గోడ 
యని అర్ధము. అ[పయత్నముగ వికటాట్టహాసము చేయును. ఎవరిచేతనో ఏదో 
నొక విషయము నడుగబడిన వాడై అసంబద్దముగ జఉ_త్తరమిచ్చును. |గీవాదు 
లను పట్టుకొనుట మొ! వికార చెస్టలను చేయును. 

మూ] నృషపాజ్జ త్వరయాపి కేచిదపరాధా_న్తరా'ద్వ్యానవస్థిత సత్వాః 

నమాచర_ఫ్యైవమ. తసాగ్రిదగ్న్య్యాదిష్వపి వరీశేత। వహ్నిన్తు న విషమన్నం 
(పోవై వ వౌవర్తో రూక మందార్చిరిం దాయుధ వదనేక వర్ణ జ్వాలో భృశం 
చటచటాయతే। కుణపగగ్థి ధూమశ్ళాస్య, మూర్చా (పసేక, రోమవార్ష శిరో 
వేదనా పీనన దృష్ట్యా కులతాంజనయతి. -21 

(వతివదార్థము : నృవాజ్ఞ త్వరణయాపి = రాజుల చేత చేయబడిన 
ఉ_త్తర్వుయొక్క- తొందర చేతకూడ, శేచిక్ కొద్దిమంది పరిచారకులు, అవ 
రాధా న్షరాద్వాాఇతరళర తవ్వుల వలనగాని, అనవస్థీత సళ్వాః నంతఃడానిలకడ 
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లేని మనస్సుగలవాశై , ఏవమ్ = ఇట్టు, సమాచరంతి = చేయుచున్నారు. 
తస్మాత్ అ కారణము వలన, అగ్న్యాదిష్వపి అగ్ని మొ! వాటియందు కూడ, 

పరీశేత = పరీతింపవలెను. వహ్నిను = అగ్ని యయిశే, నవిషమన్నం = 
విషము కలిసిన అన్నమును, |(పావ్య=ాపొంది, ఏకావర్హః=ాఒకౌకు జ్వాలగలదై, 
రూక == తీళ్లమైన, మన్ద=ామన్దమైన, అర్చి=జ్యోతి, ఇన్టాాయుధ దత్ = ఇస్ట9) 
ధనుస్సువలె, అ నేకవర్షజ్వాలః = పలు విధములైన జోన్చతులు (కాంతులు) 

గలదై , భృళంవమిక్కిలి, చటచటాయతే = చటచటమను ధ్వనులు గలిగి 

యుండును. అన్యడాఈ అగ్నియొక్క, ధూమళ్చ = పొగయయిశ, కుణప 

గన్టీ దుర్గంధము గలదిగా నుండును, తధా = ఆశ్లే,మూర్భా=మూర్భ, (ప్రసేక డా 

లాలా స్రావము, రోమహర్ష =రోమాంచము, , ఫరో వేదనా తలనొప్పి, పినసవ 

పడిశము, దృష్థ్ట్యాకులతాం = చూపు చెదరినట్టుండుట, బీటిని, జనయతి=ా 

పుట్టించు చున్నది. 

తౌత్త్రర్భంము : రాజుల వద్ద సేవకులు, అతి జాగరూకులె వారి ఆజ్ఞ లను 

క్షణములలో నిర్వర్హించుచుందురు. రాజాజ్ఞ, చాల తీ్యవమైనదిగ నుండును. 

అందువలన పరిచారకులు రాజాజ్ఞను నిర్వర్హించుటలో లిలకడ లేని మనన్సు 
గలవా? , తొందరపాటు వలన కొన్ని తప్పులను చేయుదురు గాన విషమును 

కలిపిన అన్నమును అగ్నియందు వై చిన యొడల, ఒకే జ్వాలగా మండును, 

ఒకతూరి తీళ్లమెన మరియొక పర్యాయము మన వేగము గలదై జ్యోతులతో 

(ప్రకాశించును. ఇన) ధనుస్సువల ఆనేక చిత విచ్మితమైన కాంతులు గలదిగ 

నుండును. మిక్కిలి చటచట యను శబ్దముగల్లి యుండును. ఈ అగ్ని నుండి 

బయలుదేరుపొగ దుర్గంధముగ నుండును. మరియు ఆ పొగ తగిలిన చారీకి 

మూర్భ, లాలా[సావము, రోమాంచము, తలనొప్పి, పడిశొము, చూపు చెదరి 

పోవుట మొ॥ బాధలు ఏర్పడును. 

లేఖ : ఇట్టు విషముతో గూడిన అన్నము, అగ్ని మొ; వాటియందు 

గూడ పరీకింపవలయును. ఎందువల్ల ననగ విషదాత లక్షణములను బట్టి విషాన్న 

మును నిశ్చయించుటకు వీలు పడదు గాన చై విధముగ గూడ పరీవీంపవలెను. 

ఎందువల్ల ననగ పరిచారకులు అధి ధై_ర్యవంతులుగా నుండి, రాజుయొక్క 

డి త్రర్వును, "నెర వేర్చుటలో తొందరపాటు గలవాశై కొన్ని దోషములను 

గూడ చేయుడురు. అగ్నియందు విపూన్నమును చేసినయెడల ఒే జా్వాలగా 
వెలుగును. (ముసలాక్ళతిగా _ వెల్లును) స్నేవా రహితముగ, మృదు వేగము 

గల్లిన (కమలాగ్ని) జాల యుండును. ఆ అగ్నినుండి వెలువడు విపాన్న 

ముతో కూడిన, ధూమము [పనేకఠరోమహార్దాదులను కల్గించును. 

సూ తత నలద కుష్పలామజ్జ కై 8 తొదద్భ తైః నస్యమంజనంచ 

కుర్యాత్ । ధూ | ధూమమేవ వాపామార్ల విడంగ బలాద్యయ చితక, మేషళ్ళంగి, 
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పుష్పుసుమనః జారక [దాతా ఘృత గుడక్యాతం పి బేత్ 1 . 

(వతివదార్థము : తత అక్కడ, నలదడాజటా మాంసి, కుష్ట = చెంగల్వ 
కోష్టు, లామజ్ఞ కె 8 = తెల్లవట్టివెళ్ళు వీటిచెత, ఇద్ర దృతై ఃకాశేనె కలిపి 
పలుచగా చెసిన వాటిచేత, నస్యం = నన్యమును, చ= మరియు, అంజనం 
కాటుకను, కుర్యాత్ =చేయ వలయును, ' ధూమ మువవాపొగనుకాని వేయవల 
యును. (ఇందులో తేనె జేర్చురాదు, అధవా = అట్లుశాని యెడల, అపా 
మార్గ=జఉ_త్త?ెణి, విడంగ = వాయువిడంగములు, బలద్వయ=ోచి ట్లాముట్టి, 
పరాముట్టి, చితక చాచి (తమూలము, మవశళ్ళంగీపువ్చ =దుష్టుపుతీ” పువ్వులు, 
సుమనః = జాజితి గెయొక్క, వారక = మొగ్గ, దావా= (దాక, ఘృత నెయ్యి, 
గుడ ౫ బెల్లము, వీటితో కృతం=చేయబడిన, ధూమండాధూమమును, పి జేక్ = 
(తాగవలను, 

కొత్సర్యంయు : విషాన్నముతో కూడిన అగ్నినుండి వెలువడుపొగ సోకిన 
యెడల, సంభవించు మూర్చాదులకిట్టు చికిత్స చేయవలయునని సూచించు 
చున్నారు. జటా మాంసి, చంగల్ర కోష్టు, తల్ల వట్టి వళ్ళు, ఈ మూడింటిని, 
రోటిలో వేసి, దంచి, వృస్త్రగాలనము చెసిన చూర్ణములో తేనె కలిపి వదునుగా 
చేస్తి నన్యకర్మును మరియు, అంజనమును(ముక్కులద్వారా నన్యకరస్త, కన్నుల 
కంజనము) చెయవలను. మరియు తేనె క్రలువని చూర్ణముతో పొగ వేయవలెను. 
అట్లు వె చూర్ణముతో నేకాక, ఉత్త రెణి, వాయువిడంగములు, చిట్టాముట్టి, సరా 
ముట్టి,చి |త మూలము, దుష్ట్రుపుతీగా పువ్వులు, జాజి మొగ్గలు, (దాత, బెల్ల ము 
ఏటినన్నింటిని ముద్దగా దంచి,చానిలో నెయ్యి వెసి కలిపి,నివ్వులలో వేసిన పొగ 
వచ్చును. ఆ పొగను పట్టవలయును. ఈ వొగపట్టుట వలనమూర్చాదులు గతించి 

లోలిలోఖ ; విషాన్న ధూమమువలన సంభవించిన [వసేశాదులలో సమ 
భాగముగ (గ్రహించిన, తేనె కలిపిన నలాదుల 'చేత, నన్యమును, అంజనమును 
చేయవలను, (నలదం =జటా మాంసీ) అవామోర్లాదుల చెత చేయబడిన పొగను 
వేయవలెను. (సుమనః జారకండాసుమ సాంజారకం జాజి తెల యందలి 
మొగ్గలు) అపామార్గము మొదలు (దాత వరకు సమభాగములు, ఘృత గుడ 
ములు ముద్దయగుటకు, హేతు సాదృశ్యము వలన వఏవకార (వయోగము. 
మూ న్నేహలవణ యోగాదపి చాగ్నిరిత్సం స్యాత్ ! అతో వయోళిః 
పరీశేత. త[త్ర పవజుష్టావో రాభరవహారా తా-కాః జామ నరా భవంతి, మజీకాః సవిషమన్నే ననితాయ_న్లే! నికినాళ్ళ బ్రపద్యన్తో _ దృష్ట పవ 
చాసిగ్టింస్తు చకో రస్యామి. విర జ్యే | కోకిలస్య సరో వికృతి మెతి | హంనన్య గతిః స్ట లతీ! కూజతిభృంగరాజః, మాద్యతి (కౌంచః । విరౌెత్రి. (కుకువాకుః । 
ని కోశ తిళుకః శారకాచ'। ఛర్షయతి చామీకరః | అన్యతో యాతి కారండ్రవః | 
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[మియతే బీవం జీవకః | గాయతి వా హృష్ట రోమా భవతి నకుల్లః | ళర్రృద్వి 

నర్జయతి వానరః | రోదితి పృషతః హృమ్యతి. మయూరః వర్శనా దేవ చాన్య 

విషం మన్లతా మువ తి. 

(వతివదార్థము : స్నెహ లవణ యోగాదపి=నూనె, ఉప్పు. మొ॥ వాటి 

సంయోగము వలన కూ శ, అగ్నిః అగ్ని, ఇత్చంస్యాత్ . = ఇట్లగున్కు _ అతః=ా 

ఇందువలన, వయోఖిః = వకుల చేత, వపరీశేత = _వరీకింప వలయును. , 

తత్ర '- వాటిలో, విషమజుమ్రైహో రాభ్యవహా రాత్. = విషసంబంధము గల 

అన్నము తినుటవలన, కాకాః= కాకులు, వామస్వరాః ౨ మీనన్వరూవము 

గలపిగా, భవంతి =  అగుచున్నవి. మఠీకాః = ఈగలు, 

సవిషమన్నే =విషజుష్ట్ర మైన అన్నము నందున, ననిలీయ చే = చాలవు 

(పడవు), నిలీనావా=వాలినవై , విపద్య_నే = మరణించుచున్న వి, అసిగ్చన్ = 

దీనియందు, దృష్టపవడాచూడ బడుట తోడనే, చకోరస్య = వెలుగు పులుగు 

యొక్క, అతిణీ= నేతములు, విరజ్యతే = రంగును కోలోవు చున్నవి. 

కోకిల స్య కోయిలయొక్కా, న్వరఃహస్వరము, వికృతి =వికృతిని, పతి=బాందు 

చున్నవి. హంసన్య yuan హూంసయొక్ర్ష్మ, గతిః —నడక, . .స్టలతి=జాగుఛున్నది 

(తడబడు చున్నది. ), భృంగరాజః గొ ప్పృతు మెగ్రిద, కూజా = కూయుచున్నది. 

కొంఛడా కై కౌంచపక్షి ,మాద్యతి =పరవశించిపో వును, (కుక వాకుః=కోడి, విరాతి= 

బిగ్గరగ కూషయును, శారికా = గోరువంకపిట్ట, చడైమరియు,. శుక్ర్షః=ాచిలుక , 

వి(కోళతి= అరచును, చామీకరః హా మీక రము (బంగారపు పతి), ఛర్చ్షయతి = 

వాంతిచేనుకొనును, కారండవః =కన్నె లేడి యను పత్నీ, అన్యతొ యాతి = 

మరియెక (ప్రదేశమునకు వెళ్ళును, (విపొన్నము దగ్గర నుండదు), జీవంబీవకః = 

వెన్నెల పులుగు, [మియతె= చంపబడుచున్నది, అధవా కా అట్లు కాని యెడల, 

గాయతిడాగ్లానిని పొందుచుచున్నది నకులః ముంగిస, హృష్టరోమా= వెం(డు 

కలు నిక్కబొడుచుకున్నదిగా, భవతి అగుచున్నది, వానర౭ఃకాకోతి, శకృత్ = 

మలమును, విసర్జతి-విడుచుచున్నది, పృషతః = దుప్పి, రోదితి = పడ్చును, 

మయూర =  సమలి, హృమ్యత = రోమహర్త ము గల్లిన దగును, 

(సంతోపించుచున్నది), చ=మరియు, అన్య=ఈ నెమలియొక్క.. దర్భనాచేవ= 

చూపువలననే, వివంచవిషము, మన్ష్లతాండామన్దతను, ఉవై తి=ాపొందుచున్నది. 

తాత్మ్రర్వాము : వకతులతో విషాన్న పరీక్ష । 

అగ్నిలో విషముతో కూడిన అన్నమును వేసిన యెడల, ఎట్టు చిటచిట 

యను శబ్దము వచ్చునో, అన్తే, తైలము, ఉప్పు వెసినను, చిటచిటయను శబ్దము 

వచ్చును. ఇందువలన ఆహోరము కొజకు నువయోగించు నన్నము యొక్క 

పరిక వకుల ద్వారా కూడ చయవలయును. విషమును కలిసిన అన్నమును 

తినుటచేత కాకి హీన స్వరము గలదగును. విషముతో కూడియుండు నన్నమ్ము 
«f vw న! 



గ్రక$ అమ్టాంగనం గవా ఉ్యాఖ్యానము 

నందు ఈగలు చేరవు. చేరినచో అక్కడి కక్కడనే మృతి జెందును. విషదుష్ట 
మైన అన్నమును చూడగనే చిలుక, కోడి, గోరువంక పిట్ట, తుమ్మెదలు గట్టిగ 
అరచును. కోతి మలమును విడిచిపెట్టును. ముంగిన వెం(టుకలు నిక్కబొడుచు 
కొనును. దుప్పి యిడ్చును, చకోర పతీరయొక్క నేత్రములు తెల్పనగును, 
(కౌంచ పికి మదముగల్లును, నెమలికి రోమవార్ల మెర్చడును, నెమలి 

దర్శనము వలన విషమునకు శతేజన్సు తగ్గి పోవును, ఇట్టి పరీక్ష వలన, అన్నాదు 
లకు విష సంబంధము గలదని శెలిసికొని,ఇ నుదావారించినజంతువులు మరణించు 

టకు పూర్వమే ([పయత్న పూర్వకముగ వాటిని దూరముగ వదలిపెట్ట వల 

తణిలెఖ : వయోభిః =వపతుల చేత గూడ, పరీకింప వలయును. వివ 
సంబంధముగల అన్నమువె దోమలు (ఈగలు) వాలవు. వాలిన యొడల 

చచ్చును, వికోళనం =చాలనేప్పు దీర్హ ముగ నరచుటయని యర్థము, 

తక్కిన నిషయము ” వ్యాఖ్యానాంళము. 

సూ॥ విషదూషితన్య పునరాహార సోమో మయూరకంఠాభా ఒభ్యు లేతి 

తద్చామ్చేణాపి ధూమవత్ మూర్చాదయః। శేషా తద్వదేవ సాధనమ్! హా స్తన 
స్పృృష్ట మన్నం విషవద్దాహళశోఫస్వాప నఖశాతాన్ కరోతి; తన్యశ్యా మేన్ద గోవ 
సో మోత్సలై. రైపః। 

(వతివదార్థము : _ విషదూషితన్య పునః మరల విషముచే దూషింవ 
బడిన; ఆహోరస్య = అహారము యొక్క; ఊబూ్మా = బావము; మయూరకం 

ఛాభః = నెమలి కంఠముతో సమానమైన కాంతి గలదిగ; అభ్యు దెతి=అగును 
(పొందును); తద్భా మ్వేణవఆ ఆవిరిచేత; ధూమవణ్ == పొగవశ్; మూర్చా 
చయః =ఒమూర్చాదులు కల్లును, శెసాం=ైాఆ మూర్చాదులకు; తద్వదేవా == 
ధూమమునకు చికిత్స చేయునశ్ల చేయుట; సాధనం == సాధనమగును; వా స్తేన= 
చేతితో; సృష్టం = తాక బడిన; అన్నంచఅన్నము; విషవత్ = విషముతో సమా 
నముగ; దాహడ=ైదావాము; శోఫహవాపు; స్వాప=ాసంజ్ఞా నాళము; నఖశా 
తాన్ గోళ్ళు రాలిపోవుటలను; కరోతి = చేయుచున్నది; త|తడఅక్కడ; 
శాంమా = గన్గ[పియంగు (అన _్ల న మూలము); ఇం[దగోవ = ఇం|దగోపపురు 

గులు; సి ;సోమ=ా (బ్రాహ్మీ, ఉత్సలై. 8=నల్ల కలువ వీటితో; లేవ = లేవము; 

కుర్యాత్ = చేయవలయును. 

తొల్ఫర్యుము : విష నహితమైన అన్నము నుండియే, వేడిమైన ఆవిరి 
బయటకువచ్చిన, ఆ ఆవిరి, నెమలి కంఠమువలె శాంతి గలదిగా నుండును. ఈ 
వేడి ఆవిరిలో విషము కలసిన పొగతో సమానముగ మూర్చాదులు సంభ 

వించును, ఈ మూర్భాది రోగనులకు పూర్వము చెప్పిన చికిత్సలే చేయ 
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వలెను. చేతితో సృ్పశింపబడిన అన్నము విషమువలె చావాదులను కల్లించును. 
ఆచదాపహాోదులకు గన్ల పిరోజా, .ఇం|దగోవ వురుగులు,సరస్వతి ఆకులు ఈ మూడిం 

టిని, బాగుగ రుబ్బి, కల్క-ముచెసి, ఆకల్కమును లేవము చేయవలెను, 

కోలీలౌఖ : విషము కలిసిన అన్నమునుండి వచ్చు వాపమ్పము వలన 
వ్యాధులు సంభవించును. ధూమవిధిలో చెప్పబడిన, మూర్భ, ర క్తపిత్తము, 
అర్జితము మొ॥ ధూమ విధిలో చెప్పబోవు ఘృతములు, నస్యములు మొ; 

వాటితో చికిత్స చేయవలయును. విషూన్నమును తాకిన యొడల, చావేోదులు 

కల్గును. స్వాపః అనగ అచేతనత్వమని అర్హము, విష స్పర్శ వలన కలిగిన చావో 
దులలో వె నుదావారించిన కల్కమును లేపము చేయవలయును, శ్యామా కాగ 
(పియంగుః, ఇన్షిగోపః = భాన్వరః, కిమి విశేషః, సో మోవి వాహ్మీ్ అని 
కలదు. 

మూ॥ _అభ్యవహియమాణం త్ర్యోష్ట చిమిచిమాన్తర్వక్ష్య ఉఊావా 
జివ్వోమూల గౌరవ వాను స్పంభ ద_న్హహర్ష లాలాః కరోతి రసాపరిజ్ఞానంచ, 
తత ధూమోక్తం ద_న్తకాష్టో కం కర్ణ | ఆమాశయ గతం స్వేదమద 

మూర్భా ఛర్జిః వై వర్ణ్యాధ్యాన రోమవార్ష చాహారుచి దృష్టి హృద యోస 
రోభాన్ వీిందుభిశ్చాచయ మంగానాం కరోతి 1271 

(వతివదార్హము. :  అభ్యివహియమాణంతు = విషముతో కూడిన 

అన్నము భుజింపబడినదయి శే; ఓష్ట చిమిచిమ= పెదవుల యందు చిమిచిమము, 

అ_న్హర్వక్ష దాహా=నోటిలో చావాము; జిహ్వామూలగెరవ = నాలుక 
యొక్క మొదట యందు గొరవము; హాను_స్తంభ=అంకిశళ్ళు _స్తంధించుట; 

ద_న్సవార్డ =ద_న్హహార్షను; లాలాః == జొల్లు కారుట; చచమరియు; రసాపతి. 

జ్ఞానండానాలుక యందు రస జ్ఞానము లేకుండుట, కరోతి = చేయుచున్న 

త|త=ఆక్కడ; ధూమోక్తం == విష ధూమమువలన సంభవించిన జ్యాధులకు 

చెవు బడిన; ద_న్తకాషఘ్టోక్కం = దన్తకావ్ట [(పకఠణమున చపృబోవు; కోరగా జూ 

చికిత్స, చేయవలయును; ఆమాళయ గతం = విషముచే దుష్టమయిన అన్నము 

ఆమాశయమును ఉెందినచో; స్వేద=ైచెముట; మద = మదము; మూర్భా = 

మూర్చ; ఛర్జి =వాంతి; వై వర్ణ్య=ావివర్ణత్వము; ఆధా్మాన =ఆధారినము; రోమ 

హర్ష రోమ వార్ష ణము; దాహాతాపము; అరుచి=నోటికి రుచి లేకుండుట; 

దృష్టి హృదయోపరోభాన్ = నేత్రములు శెలియకుండుట, _టొమ్మడచుట 

అను నీ యుష్మదవములను; బిందుభిః=అచేక వర్ణ ములతో కూడిన మచ్చలతో; . 

అంగావాం వాశరీరావయవములలో ; ఆచయం వృద్దిని; (వ్యా ప్తీని); కరోతిడా 
చేయుచున్నది. 

తొత్గార్యంము ; విషము కలసిన ఆహారము వలన సంభవించు వికారము 

లకుచీకిత్స. విషముకలసిన ఆహారమును నోటీలోపెట్టుకొనుటవలన, "వెదవ్యలలో 
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చిమచిమయను మంట; ముఖమునందు తావము, జిహ్వామూలమునందు జడ 

త్వము,' హను న ంభము, దన్తవహార్షము, లాలాలజముయొక్క (సావము, నాలు 

కోకు ర సజ్ఞానము లేకుండుట, ఈ వికారలు కల్లును. పీటిళమనము కొఅకు 

ధూమవిధిని చెప్పబోవు దన్తకావ చికిత్సలు చేయవలయును. విషయు క్ర 

దన్త కాష్టమునకు చికిత్స తరువాత చెప్పబడును. 

_ఆమాళశయ గతమైన విషాన్నమువలన కల్గు నుపదవములు. విషములో 
కలసిన అవోరము, ఆమాశయమును పొందిన "వెంటనే. శరీరమునందు" చమట, 

మదము, మూర్చ, వమనము, వివర్షత, కడుపుబ్బరము,రోమపహార్ష ము, తాపము, 

నోటికి రుచి లేకుండుట, నేత్రములకు, మనస్సునకు, వాటి [కియలలో (పతి 

బంధకము, శరీరములో నీటి బిందువులవలె పొడలు వ్యాపించుట సంభవించును. 

కోళిలౌఖ : విషముతో కూడిన అన్నమును తినుట వలన, చెదవుల పె 

చిమచిమమని మంట బయలు చేరును. లవణ రనము నాలుకకు తెలియకుండును. 
అక్కడ ధూమమునందు చెప్పబడిన చికిత్స చేయవలయును. విషాన్నమునందు.. 
ధూమ పకరణములో చెప్పబడిన, నలదకూూదులచత  నస్వాది చికిత్సలను, విన . 
సహితమైన దన్తకాష్టముతో కల్గిన వికారములకు , తరువాత చెప్పబోవు చికిత్స . 
లనుగూడ, ఇచట చేయవలయును. విషపాన్నము ఆమాశయమును పొంది, . 
'స్వెచాదులను గలిగించును. దృష్టికి, మనస్సుకు అవరోధమును కలిచును. 
జల వీందువులవ ల మచ్చలను శరీరమంతంయు ఐవార్టపంవ "జేయును, . 

నూ॥ తత మదన ఫలాలాబూ వీంవీ కోళాతకీ ఫలై ౩ దధి మధుయు క్ర 
మాళు వమనం దద్యాత్ | నిబ్బూవాంబుభి ర్వా, తత; సషీగ్గ శరిరం విరేచయేం, 

(తిఫలా, |క్రికటు, నాగపుష్ప, మధుక, బర్జిణపర్లీ, బృహతీ ద్వయచూర్జ త్ 
సింహ, వ్యాాఘ, వృకతరమద్వీపి మార్జార నృగాల మృగగోభానా మన్యతమ 
పిత్త సంయుక్తం నతి దం పానమేష జీవనో నామాగదః వరం నర్వ విహౌ 
షధమ, తస్మిన్ జీన్ణి శ్యామా వ్యోషాతి విషాసిద్దేన వయసా ఘృ తన.వోవ న్తంఖి 
తాం యవాగూం పాయయేత్।; వరణతాయాంచ తన్య్యాం (తికటుక సిదెనముద 
యూషుణ, కించిల్లవగాన, ననర్వి షణ | మృదో్రదనం భోజయేత్ " మధుకో 
శిరీష చందనై శ్రౌనమాలిమ్చేత్. ॥81॥ 

(వతి వదార్థ ము : తత దాని కొఅకు; మదన ఫల=|[(మంగకాయ; . 
అలాబు=-సొారకాయ; వీంబవీ --దొండ; కోశాతకీ = చేదుబీర ; ఫల $=-=పీటి. 
పండ్లతో; దధి మధు'యు కండా పరుగు తెనె జేర్చి ఆశు = వెంటనే; వమనం 
వమ నౌెమధమును; దద్యాత్ = ఇవ్వవలయును: అథవా వహఅట్లు కాని యొడల; 
నిమ్బావాంబుఖిః అనుముల నీళ్ళతో (ధాన్యముల పొట్టుతో కూడిన నీళ్ళతో); 
వమనం దదా౧ఈఆ పషవమసెషధము నివ్వవలయును; తతః=అటు పిమ్మట, స్నిగ్గ 
శరిరండాష్నిగ్థ శరీరుణ్ణి; విశేచయేత్ =విశేచనమును చేయించవలెను; | తిఫలావూ 
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(తిఫలముల్ను కరక, తాని, ఉసిరికలు); | తికటు డాకుంరి, పిప్పళ్ళు, మిరియాలు; 
నాగపువ్న = నాగ కేసర పుష్పములు; మధుక=ాఅతి మధురము (ఇవ్వ, బర్హి ణ 
=గంధితగరము; పర్షిద్వయ=ముయ్యాకుపొన్న, కోలపొన్న;బ్బహతీ ద్వయ 
చూర్దండా పెద్ద ములక, వాకుడు వీటి యొక్క చూర్చమును; సింహవసింహము 
యొక్క-; వ్యా ఘపులియొక్క-;వృక హతో డేలుయొక్క-;తరతు హసివంగియొ క్ర; 
బుక్ష=ైా ఎలుగు గొడ్డు యొక్క; ద్విపి=-చిజుత పులి యొక్క; మార్చారడాపి శ్రి. 
యొక్క; నృగాల = నక్క యొక్క; మృగహజింక యొక్క; గోధానాం= 
ఉడుము మొ॥ వాటి యొక్క; అన్యతమ ఏ_త్తయు కృంహపదియో నొక జంతుపు 

యొక్క పి త్తముతో కలిపి, సతా(దం= తేనెతో గూడ; పానం == (తాగవల 
(యును; ఏమః=బది; జీవనో నామడాజీవనమను పేరుగల; అగదః = అగదము; 

పరం =మిక్కిలి; సర్వవిమోషధమ్ =నమ స్త విషములకిది యొషధము (పరండా 
ఉత్కృష్ట్రము);  తసిగిన్ జీర్నే సతిడాఈ జీవనాగదము జీర్ణ మెన తరువాత; 
శ్యామా [పియంగు (అన_్హ మూలము); వోవ. = శుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియ 
ములు; అతివిషా = అతివిష, వీటితో; సిద్ధాం సిద్దము చేయబడిన; పయసా == 
పాలతో; ఘృ తేన ఘృతముతో; ఉప _స్తంధితాం=ాక్రలువబడన; యవాగూం=ా 

యవాగువును; పాయయేత =|తాగించవలయును; చ = మరియు; తస్యాం 
పరిణతాయాం=ఆ యవాగువు జీర్ణమైన తదుపరి; |త్రికటుక సిద్దేనా(తికటు 
ములో సిద్దము చేయబడిన; ముద్దయూ వేణ=పెనర కట్టుతో; కిం చిల్ల వణేన=ా 

కొంచెము ఉప్పుతో; ససర్పిష్కేణ = నేతితో కూడిన; మృదుం = మెత్తగా 
నున్న; అన్నం అన్నమును; భోజయీత్ భు బజింప చేయవలయును; చాైమరియు; 

మధుక అతి మధురము; శిరీష=ాదిరిసెన; చన్లనై ౩=చన్లనము వీటితో; ఏనం=ా 
వీనియొక్క_ శరీరమును; ఆలి మృేత్ == లేపము చేయవలెను, పూయవలెను. 

తౌత్భ్రర్భుము ; అని శాంతించుటకు |మంగకాయ, చేదుసొర, దొండ 

కాయ, అడవి చేదువీర, వీటియొక్క ఫలముల చేత, లేనె, నెయ్యి కలిపి 

(తాగించి వెంటనే వమనము చేయించవలయును. ఇట్లు వమనము చేయించిన 

తరువాత, స్నృవాకర్శ్మ ద్వారా శరీరమును స్నిగ్గముగ చేయించవలెను. తకు 
వాత విరేచనమును చేయించవలెను. (తిఫలములు (కరక, తాని, ఉసిరికలు), 

| తికటుక ములు (శుంఠ, పిప్పళ్ళు, మిరియములు), అతి మధురము, నాగ కిన 

రములు, [గంధి తగరము, ముయ్యాకు పొన్న. కోలపొన్న , "పెద్ద ములక, 

వాకుడు, ఈ '[దవ్యముల నన్నింటిని, సమభఖాగములు (గ్రహించి, బాగుగా 

చూర్చించి, ఆ చూర్జ మును, సింహము, పులి, తోడలు, సివంగి, ఎలుగు గొడ్డు, 

చిత పులి, పిల్లి, నక్కా, జింక, ఉడుము ఈజు జంతువులలో సదియో నొక 

జంతువు యొక్క పి త్తమున గాని, పిత్త రనమున గాని, కలిపి, అందులో. తేనె 
జేర్చి సేవించవలయును. ఇది “జీవన” మను పేరుగల అగదము... ఈ అగదము 

సమస్త విషముల్గను నశింప జేయుటలో మిక్కిలి శేష్టమెన భౌషధమని చెప్పబడినది, 
న... 



$2 అష్టాంగసంగ్రవా వ్యాఖ్యానము 

ఈ అగదము శరీరములో జీర్ణమైన తరువాత, _పేంఖణము, శుంఠి, పిప్పళ్ళు, 

మిరియములు, అతివిష, ఈ దవ్యములలో సిద్దము గావించి, పాలు, తెనె ఈ 

శెంటితో మి|శమము చేసిన యవాగువును ' తాగించనలయును. ఈ యవాగువు 

జీర్ణ మెన తరువాత, కుంరఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములు, ఈ మూడును కలిపి 

పాకము చేయబడిన కొంచెము ఉప్పు, కొంచెము నెయ్యి చేర్చబడిన పెసల 

కట్టుతో కూడిన, మెత్తగా నున్న అన్నమును తినిపించవలయును. ఆ విషముతో 

కూడిన మనుమ్య శరీరము ౩ వెన యన్టీ మధుకము, దిరి శెనపు విత్తులు, -చన్లనము 

వీటిని మృదువుగా చూర్జి చి, నీళ్ళు కలిపి, కల్కము చేసి, ఆకల్క ముతో 

లేపము చేయవలెను, 

క్రోలిలోఖ : అవి శాంతించుటకు, మదనఫలాదులచేత వమనాషధము. 

నివ్వవ లెను. 

అలాబు, కటుకాలబు ఫలమ్ (చేదుసొర) యని అర్థము. 

కోశాతక్యాః == జాలిన్యాః ఫలమ్ (అడవి చేదువీర), నిపావః = శింలీ 

ధాన్య విశేషః (అనుముల. దానిని మధించి తీసిన జలము (ఆసవము), 

శాగమాడాగన్థ[పియంగు, తక్కి-నవి తాత ర్యాంళములు, 

మూ॥ సక్వాశయగతం తృడాైహ మూర్చా తీసారాటోవ తం (చేం[దియ 

వికృతి బల[భంశ, కార్భ్య పాండుత్వోదరాగి జనయతి। తత నీ లినీ ఫలయు 
కేన సర్పిషా విరేచనం సమాతికంచ దూవీ. విషారిం దధ్నాపాయయేత్। దదన్త 
కామ |ప్రయు క్తేతు, విషేకూర్చక విశరణ మౌవధ గన్లో రూక్షతా తాలు దన్వ 
జిహో్వుష్ట మాంస శళోఫళ్ళ, త్యత (ప్రచ్చాయ ధాతకీ పువ్వు జాంబవాస్టి 
హారీతకీ చూశైః రః సతెదై)ః స ప్రచ్చదకల్మేనవాపతిసారణంకుర్యాాత్ 1 చాడిము 

కరమర్ష భవ్యా[మాతక కోలబదర రసజొ ద యు క్షం గండూవమ్ అనేన జివ్వో 
ని-ర్రేఖన కబళ గండూమా వ్యాఖ్యాతాః। 

(వతివదార్హము ; పక్వాశయ గతం = విషము వక్వాశయమును చేరి, 
తృట్ =దప్పిని, దాహ వ=తాపమును, మద=మడమును, మూర్భా=మూార్భను, 
అతీసారడనీళ్ళ విశేచనమును, ఆటోవ = ఆధ్యానమును, తం దా = జాడ్య 
మును, ఇం|దియ వికృతి చ ఇం ద్రియుములయందువికారమును,బల| భంళ బల 

నాశమును,కార్భన్థి = కృ శత్వమును, పాండుత్వ= పాండుభావమును, ఉదరాణీ == 

ఉదరములను, జనయతి=రట్లించు చున్నది.త | త=అక్కడ,నీలినీ ఫల యు _ేనడా 
నీతి సండ్లతో కూడిన, సశ్చపా= నేతితో, విశేచనం=ావిశేచనము (చేయించ 
వలెను. గ చ =మరియు, దూషీవిషారిః=దూపీ. విమ చికిత్సలో చెప్పబడిన, 
దూషీ విపారియను "పేరుగల అగదమును, నమాకికం = శేనెకలిపిన దానిని 
దధ్నా = పెరుగుతో, పాయయీత్ = చా (్రాగించ వలెను. దన్తకాష్ట (వపయు కే కే= 
సండ్లు తోమువుల్లలలో (ప్రయోగించిన, విశే పీశుకావి పేమునందై. శే, కూర్చకవిశళ 



ఎనీ మీదో అధ్యాయము. d83 

ఆంచాకుంచిక రాలిపోవుటను, జిషధ గస్షః హా విష బొవ ధముయొక్క వాసనను, 

రూక్షతా=రూకత్వము, తాలు=దవడలు, దన్త=ద నములు, జిహ్వా =నాలుక, 

ఓస్టడాచెదవి, మాంన ద న్నమూల మాంసము వఏటియందు, కోఫశ్సడావాపునూ 

వచ్చును, త|త == దానిని శాంతింప 'ఉయుటకు, (వచ్చాయ =కత్తితో కాట్లు 
"వేసి, ధాత కపువు =అ రెపువ్వు, జాంబవ్శాా = అల్ల నె రెడుతోక్కు, హారీతకీ= 

హారీతకీ వీటియొక్కా, చూూర్తైషః = చూర్ణములతో, నతాదై 9; = తనెకలిపి, 
అధవా వఅట్లుకాని యెడల, స ప్తచ్చద కల్కన =పడాకుల పొన్నకల్క_ ముతో, 
(పతిసారణం కుర్యాత్ = తోమవలను, దాడిమ = దానిమ్మ, కరమర్ష = 

వాక్కాయ, భవ్యా = భవ్యము, ఆ|మడామామిడి, ఆ[మాతక =అంచాళపు 

చెట్టు, కోలఃడాశేగు, బదరడ గంగశేగు, పీట్టయొక్క,రనం =ారసమును, జౌ ద 
యుతమ్ = తే వెకలిపి, గండూవమ్ =పుక్కిలి బట్టుటను, కుర్యాత్ =చేయవలెను, 
అనేనవఈ చెప్పబడిన దీనితో, _ జివ్వొని ర్రేఖన డానాలుక గీచుట, కవలాపుక్కిలి 
బట్టి ఇటునటు కదుల్చుటను, గండూవ = వుక్కాలిపట్టుట,. వ్యాఖ్యాతాః = 

వ్యాబ్యానము చేయబడినవి (వివరింపబడినవి). 

తాత్బ్రర్యూము : విషమయమెన ఆహారము వక్వాశయములో జేరి, 
దప్పిని, తాపమును, మదమును, మూర్భను, అతిసారమును, కడుపుబ్బరమును, 
జాడ్యమును, జ్ఞా నేం ద్రియములలోొ పికారమును, బలనాశమును, శరీరమునకు, 
పాండువును, కృశత్వమును ఉదరరొగములను కల్లించును. ఈ వికారముల నుప 
శమింవ జేయుటకు నీలిపండ్ల కషాయములో ఘృతమును చేర్చి |తాగింపవలెను, 
విషారియను, అగదమును, శేసేకరలిసి పరుగుతో కూడి (తాగింప వలయును: 
(పిష్పల్యోధ్యామకం మాంసిలో[ధమేలా నువర్చికా! కుటం నటంనతం కష్టం 
యప్టి చందన గరికమ్ ! దూషీ విపారిర్నా మా౭యం నచాన్య| తాపి వార్య'కె॥) 
ఇధి యదూషారి అగదమని చెప్పబడుచున్నది, 

పండ్లు శోముకోను పుల్ల వివలిప్తమైన యొడల కూర్చకము నందలి 
భాగములు విడివిడిగా రాలిపోవును. ఓొషధముయొక్ళ.. వానన ఆ పుల్ల నుండి 

వచ్చును.ఆపుల్ల రూక్షముగలదిగనగును, అట్టిద న్లకా వములతోద_న్లముతినుతోమిన 
'యెడలతాలువులలో,దసన ములలో నాలుకలో, చెదవుల'వె , దంతమాంనములలో 
వాపువచ్చును. ఈ వికారములను శమింవ జేయుటకు, దన్తమాంనమువై 
శ స్త్రముతో గాట్లు సేయవ'లెను, థాతకీ పుషృములు, నేశేడు గింజలు, వారీ 
తకీ వీట్లతో గాని ఏడాకులచెట్ల కల్కముతోగాని ద న్లములను తోమవలెను, 
తరువాత దాడిమము, వాక్కాయ, భవ్యము, "రేగు, గంగశేగు వండ్రయొక్క 
రసమును, తేనెతో కలిపి, గండూషమును, చేయింపవలయును. ఈ చెప్పబడిన 

[పకరణముతో జీహ్వా=ని రై ఖనము, కవలము, గండూవము వ్యాఖ్యానింప 

బడినది, 



కరే 
అష్టాంగసం్యగహ వ్యాఖ్యానము 

గండూవ్షయు : నోటిలో నుంచిన (దవము అటు నిటు కదుల్పుటకు పిలు 

ఫడదు. దీనిని గండూషమందురు. (నోటినిండా కపాయముండును. 

కోనలము : నోటిలో నుంచిన కపాయమును ఇటు నటు కదల్సా వచ్చును. 

తలీలేఖ : _వక్యాశయగతమైన విషాన్నము దబ్బ మొ॥ వానిని కలిం 

చును తచ్చాంతి కొఅణకు నీలి పండ్లను కషాయము చెసి, నెయ్యి కలిపి, విశే 

చనము చేయింవ వలెను. దూషీ. విష చికిత్సలో చెప్పబడు దూషీ విఫారియను 

చీరుగల అగదమును తేనె కలిపి, పెరుగుతో చేర్చి | తాగింపవలయును. (పతి 

సారణం అనగా నోటిలో నుండు శ్లేష్మ నిశ్శషముగ నశించిపోవు వరకు నీటిలో 

జెమధము నుంచుకొనుట అని యర్థము, కరమర్హము మెక రామమ్, వాక్యాయ, 

ఆఅ|మాతకంచపితనకమ్, అంబాళపు చెట్టు,నాలుక గీచుకొను పుల్ల కు విషమును 

పూసిన, ద్నన్త కాష్టమునకు చెప్పిన లక్షణము లేర్పడును. వాటి చికిత్సలు, 

ద_న్హ కాష్టమునకు చెప్పినశ్లై చేయవలెను. తాంబూ లాదులను మా_తము నోటిలో 

నుంచుకొన వచ్చును. 

మూ! అంజన (ప్రయుక్తే ౬ శుదూపికొప చేహ రాగ వేదనా దృష్టి 

వ్మిభమా భవన్హ్యా న్ల్యంచ। తత్ర సర్విషొనం యోజ్యం | శ్ర లేన పయసా 

స ప్తక్ళత్వః విప్పలిర్భావయేత్.. తత్పన్తత్కల్కేన | సర్చిద్విపక్వం సె(త తర్చ 

ణమ. కపిత "మేమ శ్చృంగ్ భల్లాతకా నాం పు_మై్యెర్వరణ నిర్యాసెన వాంజనం 

బృహతీ, శిరీవవీజ [పపౌండరీక నాగబలా చూర్ణం న్నప్తకృతోంో మధునా భావ 

యేత్ | తచ్చ (సోతో ౬౦జన సువర్ణ చూర్జ యుక్త మంజనం 'దేయమ్ | నన్య 

ధూమ |[వయు శే, శిరోరుక్కఫా (సావః  ఖేభోో రుధిరాగమన మిం|దియ 

వై కృతం చ। తతాతి విషాశ్వేతా కాకమాచీ మదయంన్లికా కల్కే తర 
సిద్ధం | సర్పిర్న స్వే పానేచ విదధ్యాత 140 

(వతివదార్థము : అంజన |[పయుశ్తే = విషము కలిసిన అంజనము 
(కాటుక); అ_శుడాకన్నీ టిని; దూపికాడాక్రంటికి పుశిని; ఉవదెహా = కాటుక 

కంటిలో పూనినట్టుండును: రాగ = ఎబుపును; వేదనా = జూధను, దృష్టి 

వి భమాః చ చూచుటలో (భాంతి, మిధ్యాద్భష్టిని, చ=మరియు, ఆన్థ్యం = 

(గుడ్డతనమును, భవన్తి-కల్లుచున్న, తత = అదిశాంతించుటకు, సర్పిప్వానం 

యోజ్యమ్ = నేతిని (తాగింవవలెను, శృళేన పయసా = కాచినపాలతొ, 

పిప్పలీః=పివృళ్ళు, న _ప్తకృత్వః యేడు పర్యాయములు, భావయేత్ భావన 
చేయవలయును, తతః=ాఅటు తరువాత, తత్కల్కేన=ైఆ యేడుమార్లు భావన 
చెసిన పిప్పళ్ళను కోల్క-ముచేసి, ఆకల్య-ముతో, నర్చిః = నెయ్యి, -విపక్వం = 

పక్వము చేయబడిన దానిని, నే|తతర్పణమ్ = నే|తములకు తర్పణము చేయ 

వలను. క్పిళ్చ మెమళ్ళంగీ భల్లాతకా నాం = వెలగ, 'మెషశ్చంగి, జీడి, ఈ 

మూడింటి యొక్క, పుమె్చెః = పువ్వులతో, అధవా = అట్టు కాని యెడల, 
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వరణనిర్యా సన = ఉలిమిరి చట్టుయొక బంకతో, అంజనం=ాఅంజనమునుూ వెయ 

వలను, బృహతీ=ములక చెట్టు,(వాకుడుశెట్టు )శిరీవ వీజ = ద్రి శెనవీత్తులు,| పపౌండ 
రీక | పపౌండరీక్రము (నుగంధిదవ్యము,), నాగబలా వ నొగబల వీటి యొక్క, 
చూర్ణం డాచూర్లముకు, మధునా = తేనెతో, నవ కృఠ్యః =వపడుమారులు, భావ 
యేతీ = భావనచేయవ లెను.తచ్చ = దానిని సోతో౭ం౦జన == తెలుపు సుర్యా, 
సువర్ణ చూర్ణ యు క్షమి=నువర్ల చూర్ద మును కలిపిన దానిని, అంజనం = అంజన 
మును, దెయమ = ఇవ్వవలెను (వేయవలెను), నస్యధూమ (వయు క్షే = నన్యము 
సందు, ధూమమునందు విషము కలపిన యడల, శిరోతుక వ తలన్ ప్పి, కఖా 

(సావః --క ఫముయెక్ళు (సావము, ఖేభ్యః = నోరు, ముక్కు, కండ్లు, చెవులు 

"ము॥ (సోతో మార్గ ముల నుండి, రుధిరాగమనం = ర క్క సావము, చ= 

మరియు, ఇం|దియవై కృతం = ఇం(దియ వికృతి యెర్చుడును, త తచఅట్టి 
పరిస్థితిలో (తచ్చాంతి కొజకు), అతివీషా = అకివివ, శ్వితాడావిషము[ కాంత 
యొక్క కెల్ల నిపువ్వులు, కాకమాచి.మదయ న్తికా డామల్లెవీటియొక్క,కల్క- = 
కల్యము వెసిన, తీరసిద్దం = పాలనుండి సిద్దము చెయబడిన, సర్పిః = నెయ్యి, 
నస్య=నన్యమునందు, చడామరియు, పానే = పానమునందు, విదధ్యాత్ = 
ఇవ్వవలయుసు. 

తాత్భర్యాము ; కండ్రలో “పెట్టు కాటుకలో విషము కలిపిన యెడల, 
కంటికి నీకు వచ్చును. పుశి వచ్చును. కాటుక కండ్ల కు పూసినట్టుండి, రెప్పలు 
తెరచుటకు కష్టముగా నుండును. మంట యుండుగు. కన్నులు ఎల్హిగా నగును. 

మీథ్యాద్భష్టి, లేకున్న గుడ్డితనము సంభవించును. ఈ ఉపదవములు శాంతించు 
టకు ఘృతసానము చేయించవలయును. వేడి పాలలో పిప్పళ్ళ ము భావన చేసి, 
ఒక దినమైన తరువాత వాటిని యెండించి, మరల వేడి పాలలో భావన చేయ 
వలెను. ఇట్లు ఏడు పర్యాయములు భావన చేసి, ఆ పివృళ్ళను కల్కము చేసి, 
నెతిలో ఆ కల్క మును పొకముచేసి, దానితో కండ్లకు తర్పణము చేయవలెను. 
వెలగపండు, మెమళ్ళంగి, జీడి ఈ చెట్ల యొక్క పూలచేత, లేక ఉలిమిరి చెట్లు 

_ యొక్క- బంకచేత గాని, కన్నుల కంజనమునిడవలెను. ' వాకుడు, దిరిశెన గింజలు, 
[వపౌండరికమను నుగంధ ద్రవ్యము, నాగబలా  ఏటియొక్క చూర్ణ మును, 

_ తేనెలో వడు పర్యాయములు భావన చేసి, అటు పిమ్మట ఆ భావన చేసిన 
చూర్ణ ములో తెల్ల సుర్మాను, సువర్ణ చూర్జ్యమును కలిపి, అంజన మిడవలెను. 
నస్యమున కుపయోగించు జొవధములో గాని, ధూమము పేయు _దవ్యములో 
గాని కలిపిన విషము వలన తలనొప్పి, నోటినుండి కఫము (సవించుట, (సోతో 
మార్షములై న నోరు, చెవులు, ముక్కులు, కండ్లు వీటినుండి రక్తము కారును. 
ఇంద్రియములకు పకృతి ఏర్పడును. పీటిని శాంఖింప జయుటకు, అతిపిమో, 

విషు కాంతము యొక లల్లని పువ్వులు, కాకమాచి పత్రములు, మలై ఆకులు 

బిటిని కల్కము చేసి ఆ కల్కమును పాలతో తయా చేసిన చేతితో సిద్దము 



§§§ ఉమాంగసం గహ వ్యాఖ్యానము 

చేసి, నన్యమునందు, పాకము నందునూ ఉపయోగింపవలెను. 

“ &ీరసిద్దం సర్పిః” ఇట్లు గూడ అర్థమును చెప్పవచ్చును. కల్కమును 

చేసి, పాలలో ఘృతమును సిద్దము చేయవలెను. అట్లు కాని పక్షమున, పాల 

నుండి [క్రమముగా ఘృతమును సిద్ధము చేసికొని ఆ ఘృతములో ఉపర్యు కృ 

కల్యు మును జీర్చి పక్వము చే యవలెను. 

కళిలోఖ : అంజనములో కలిపిన విషము వలన కంటికి నీకు పుశి 

వచ్చును. ఉపదేవా మనగా దూషికా “పసి” యని అర్హము. మూలకాకుడు 

ఉపదేవా, దూషిక అను శెండు పదముల నుపయోగించెను. వ్యాఖ్యానమునకు, 

మూలమునకు, ఇచట దై ఏవిధముగా నున్నది. ద్భష్టి విషమః =దర న (భాంతిః 

అసత్య దర్శనమ్. అందుకే మిథ్యా దృష్టియని అర్థము చెప్పితిని. 

మూ॥ అభ్యంగ [ప్రయు శ్రేత్వగ్గావా స్వేద పాక సో్ఫోటూ వదరణాని 
తత్ర వీశాంబు పరిపి, కృన్యచన్షన తగరోళీర, కుష్టు, వేణు, పతికామృత, సోమ 

వల్లీ శ్వేతా పద్మకాలేయ కై రను 'లేపనమ్ , ఏతా న్యేవచ నకళ్లరనగొ మూ(తాణి 
పానం, గిరికర్టి కా, శతమూల, (పాయంగు శారివా మధుక సర్పనుగంధా 

మృగో ర్వారుకతక మూలానీ శేలుక్వాథ భిష్టాని (ప్రలేపః | అనే నోద్వర్తన 
ఘర్షణ పరిషేకాను లేవన భూవణ, యానశయ్యా్య రణ వస్త్ర కవచ పాద 
కోత్వాద పీఠా వ్యాఖ్యాతాః [4ల॥ 

(వతీవదార్థము : అభ్యంగ వయు_కే=ా తై లాభ్యంగమునకు, విషము 

(వయోగించిన యొడల, త్వగ్గావాడాచర్మము మండును; స్ఫ్పోట = మచ్చలు 

(పొక్కును) వచ్చును; అవదరణాని = చరత్రమునందు. పగుళ్ళను; కుర్యాత్ = 
చేయును త[త్ర= నై నుదోహారించిన వ్యాధుల కుపశమనము;  శ్రీతాంబు పరిషి. 
కృన్యవాచల్ల నీటితో తడిసిన వానికి; చన్గనడాచన్లనము; తగర = తగరము; 
ఉశీర వట్టి వేళ్ళు); కుష్ట చెంగల్వ కోష్టు; వేణు పతికా= వెదురాకు; అమృళా= 

తీప్పతీగ; సోమవల్లీ =సోమలత; శ్వేతా అసరాజిత; పద=కమలము (పద్మపు 
చెట్టు); కాలేయాకై ౩=గోపీచన్షనములచేత (పచ్చ చందనము); అను లేపనం 
మెయిపూత పహూయవలతెను; పతాన్యవచ చా మరియు ఈ (ద్రవ్యములచే! సకపిత్ల 

రస = వెలగ వండు రసముతో కూడ; గో మూ|తాణి = గోమూ తములను; 

పానంఊపొనము చేయవలెను; గిరికర్టి కాడావిస్టు[ కాంతా (శ్వేతా); శ్వేత 

మూలకశ్వత మూలము (వునర్న వ); (పియంగు = |పేంఖణము; శారివా= 
సుగంధిపొల; మధుక=అతిమధురము; నర్పనుగంధా=సర్సగంధ; మృగ ర్వ 

కుక్రజుపినపామర (బుడమ); కతక =చిళ్ళగింజ (ఇండుపు కాయ); మూలాని= 
మొదళ్ళను (వేళ్ళను; శేలు శ్వాథ పిష్టాని = విరిగి చెట్టు యొక్యా 
క్వాథములో నూరి; (ప్రలేపః == లేపము; కుర్యాత్ = చేయవలయును; 
అనేన == వైనుదవారించిన లేవముతో; ఉద్య రన = నలుగు పెట్టుట; 
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ఘర్ష ణహపూసికొనుట (రుద్దుట,) పరిషేకడాస్నానము, అనులేపన = లేవము, 
భూషణ = అలంకారములు (ఆభరణములు), యానవెయానము, శయ్యా =వడక్ష, 
ఆ _న్హరణవ స్త్ర = కంబళి, కవచైాదుస్తులు, రధై-రథము, పాదుక = పావుకొ ళ్యు 

ఉవానహ = చెమ్రులు, పాదపీఠాః = పాదపీఠములు (ఆసనము), వ్యాఖాన్టతాః = 

వ్యాఖా న్పనింపబడినవి, (విపు లీకరింప బడినవి ) 

తాత్సర్మ్భోయు : అభ్యంగమునకు ఉపయోగించు _తెలములో విషము 
కలిపిన యెడల చర్మములో మంట వచ్చును. చెమటలు 'పోయును. చర్మము 
నందు పాకమెర్పడును. మరియు చర్మమునందంటత మచ్చలు, పగుళ్ళు 

బారులు యర్సడును. ఈ ఉప దవములు శాంతించుటకు చల్ల నీటిలో స్నానము 

చెసి చందనము, గంధి తగరము, వట్టివళ్ళు, చెంగల్వ కోష్టు, వెదురాకులు, 
తిప్పతిగ, సోమలత, విష్ణు కాంతయొక్క-_ తెల్లని పూలు, వద్మము, .గోపీ, 
చందనము, ఈ (ద్రవ్యములను దంచి చూర్తించి ' నీళ్ళతోనూరి లేవముగా చేసి 
శరీరమునకు పూయవలెను. సెన ఉదాపారించిన దవ్యములనే చూర్గించి ఆ 

చూర్దమును వెలగపండురనములోగాని, గోమూ।తములోగాని కలిపి గతాగింప 
వలెను. వివ కాంతయొక్క- తెల్లని పూలు (పునర్నవా), శ్వేతమూలమ్ము,. 
_చుంఖణము, నుగంధిపాల, అతిమధురము, సర్పగంధ, పిన్న పావర్శ, 

చిల్ల గింజ, _ వీనియొక్క వేళ్ళను చూర్ణించి. విరిగి వెట్టుయొక్క- కపూయ. 
ముతో నూరి, ముద్దచేసి, శరీరమువై న లేపనము చేయవలె. ఈ విధముగా 
నలుగు పెట్టుకొనుట, .శరీరమ్నువె రుద్దుట, స్నానము, మైపూత, ఆభరణ, 
ములు, యానములు, వడకలు, పరచుకొను వస్త్రములు, ధరించు దుస్తులు, 

ధరించు పావుకొళ్ళు మరియు పాద రక్షులు, కూర్చుండు ఆసనములు వీటన్నిం 
టిని గురించి విపులముగా వాఖారీనించడ మెనది. 

భలిలేఖి ; అభ్యాంగమునందు విషము _ కలిసినయెడల చర్భమునందు 

మంట, చర్మము పగులుట మొ! నుప్మదవములు సంభవించును. వీటిని శాంతి. 

పరచుటకు చల్లనీటి స్నానము చేసిన తరువాత, చందనాదులచేత- శరీ రమునకు 
లేవము చేయవలెను. వేణుపకికా యనగా హీంగు వ్యతికా యని అర్థము. 

సోమవల్లీ యనగ (బాహ్య యని అర్థము. "కా లేయక మనగ గోపీ చందనమని. 

అర్థము. శ్వతమూలం అనగా పునర్న వాయని అర్ధము (తెల్ల గలి జు), సర్ప 

నుగంఛా యనగ నాగద (నాగ జెముడు) మని అర్థము. పాదుకా. యనగా, 

క[రచె చేయబడినవి యని అర్ధము.  ఉపానహోొ అనగా చర్మముతో చేయబడిన 

చెప్పులు అని అర్థము, యా నం అనగ రథాదుల యందు చేయు [ప్రయాణము 

అని అర్థము. 

మూ॥ విశేషత సాషభరణ కృతే వికార౭ శ్వగం ధాపామార్గ కిరాహీ ఖదిర. 

రిరీషక్రలె ల రార పిత్త త యు రి (పచేహాః పాదపీఠ కె శేష్మాతకా సర్పనుగంధా. 
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(మకల్కో మధుయుక్తః ఛ్యత [పయు్షై వేదనా సోటనాం &|పపాకానాం 

పక్వ జాంబవ [పకాశానాం [పాదుర్భావః. తత మధుక పాటలా క శేరుక 

లో[భాంజన, కుష్టు సర్పసుగంధా ఖదిర, శిరీష కలై గః సర్వగా[త (పచేవాః 

అనేన చామర వ్యజనే వ్యాఖ్యాత. 

(వళివదార్థియు : విశషతన్తు = విశేషముగనై ఈ, ఆభరణకృతే=విష 
ములో కలిపిన ఆభరణముల వలన కలిగిన, వికారే=వికారమునందు, అళ్వ 

గంధాాా పెన్నేరు గడ్డలు, అపామార్గ = ఉ_త్రరెణు, కిగాహీ=కొడిశెపాల, 

ఖదిరా=-చం[డ, కిరీషొ = దిరిసెన వీటియొక్కు, కలె ,౩=కల్క_ములతో, 

గోపి త్తయు కె:డాగోరోచనము కలిపి వీటితో, |పదేహః=లేపనముచేయ వలెను. 
పాదపీఠక్ళ కెడాకూర్చుండు ఆసనమువిషముతోగూడి సంభవించు, వికా రే=విశా 
రమునందు, శ్లేప్మాతకాడావిరుగుడు, _ సర్పనుగంధాడానసర్చ్సగంధా వీటియొక్క, 
కల్కఃహకల్కము, మధు యుక్షః= తనె కలిపినది, |వదేవాః= లేపము చేయ 
వలెను; ఛ త పయు క్తైఊగొడుగు విషసంబంధముక బ్లియున్న యె డ,వీ[పపాకానాం 

డత్యరణా పక్వమగునట్ట ,పక్వజాంబవ (పకాళనాండావండిన నేరేడు పండుయొక్క్ల 

సమానమైన రంగుగల, స్పోటానాం = మచృులయొక్కు, (పాదుర్భావ [పాదు 

ర్భావము, జాయతే చకల్లుచున్నది, తృత=ఆ యుప[దవములో, మధుకా=మధు 

యష్టి, పాటలా=పాదిరి, కేరుకా = భద్రము న్తలు, లో|ధ = లొద్దుగ, 
అంజనడాదారువారి దా, కుష్టడాచెంగల్వకోష్టు, నర్పనుగంధా == సర్పగంధ, 
ఖదిరడాచం(డ, శిరీషడాదిరిశొన పవీటియొక్క, కలై 8 = కల్కములతో, సర్వ 
గా(త-[పదేవాః=సమ_స్త శరీరము నందులేపము చేయవలెను, అనేనఇట్లు 
చెప్పుట చేత, చామర వ్యజ నేడాగొడుగు, విసనక[ర ఈ రెండును, వ్యాఖ్యా తే= 
చెప్పబడినవి, 

తొత్న్రరయు : విశేషముగ విషముచెత తాపిన ఆభరణముల వలన 

సంభవించు ఉప్మ దవమునందు న్నరు గడ్డలు, ఉత్తరేణి, కొడి *పాల, 

చండ, దిరిశెనపు గింజలు, వీటిని సమభాగములుగ గ్రహించి, దంచి, చూర్ణించి, 

దానిలో గోరోచనము, నీళ్ళును కలిపి, లేపముగా తయారుచేసి, శరీరము 

నందు లేపము చేయవలను, 

కూర్చుండు ఆసనములందు విషము ఇర్చిన యెడల విరిగి, సర్పగంధ 

వీటి యొక్క పట్టను తీసికొని ఎండ బెట్టి, చూర్తి ంచి, నీటితో నూరి, లేవము చేసి, 

ఆ లేపమునందు తేనె కలిపి పూయవలను. గొడుగు వివలి ప్పమెన యెడల 
పండిన నేరేడుపండువలె సమానమైన రంగుగల వెంటనె పాకమునకు వచ్చు 

మచ్చలు శరీరమునందు పుట్టును. ఆ మచ్చలు నశించిపోవుటకు మధుయపష్షి, 

పాదిరి, భ| దము స్తలు, లొద్దుగ, చాకుహర్విదా, నర్పగంధా, చం[డ, శిరీషము 

వీటిని నమానములుగా (గహించి చూర్చించి, నీటిలో కల్కముచేసి, శరీరమందం 
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తటను లేవము చేయవలెను. గొడుగును గురించి చెప్పినందున విసనక్మరలను 

గురించి గూడా చెప్పిన కెనడి. 

క౭లోఖ : ఆభరణములలో తాపిన విషము వలన నంభవించు యుప దవము 

నందు విశేషముగా గోరోచనము కలుపబడిన అశ్వగంధాది కల్యముతో లేవము 
చేయవలెను. _ కిణిహీ యనగా కొడిసెపాల అని అర్థము _ విషలి ప్రమైన పాద 
పీఠము వలన యేర్చడిన వికారమునందు శ్రనె కలిపిన విరిగి చెట్టు యొక్క మొ! 

వాని కల్కముతో లేపము చేయవలెను. వ్యజనం అనగా విననకర యని 
అర్హము,. 

మూ॥ శిరోభ్యంగ (పయు క్త శిరొవేదనా [గంధి జన్మ కేళచ్యవనంచ॥ 
త త్రశ్యామాపాలింది తండులీయక చూర్ణ ఘృతర్ణ పి_త్తెః నుభావితయా కృష్ణ 

మృచదా|పలేవః | గోమయ మాలతీ మూషిక కర్ణన్య తమ రసో వాగార 
ధూమోవా శ్లేష్మాతక త్వకాటలా శిరీష మధుక హరి(దా ద్వయె రజాతీరా 
లోడితె పరిషేకః | అనేన శిరఃస్నా నోదక కంకత్శసగుష్వషా వ్యాఖ్యా తాః॥4ల। 

(పతివదార్భము : శిరోభ్యంగ (వయు డక్తే=అభ్యంగ కాలమందు తలకు 

పూసికొను తె లమునందు విషము కలిపిన యెడల, వేదనా = తలలో చాధ, 

గన్టిజనగీ = |గంథులు పుట్టుట, చ=ైామరియు, కెళచ్యవనం=ావెం[డుకలూడి 

పోవుట (జరుగును), తత = వె నుదాహరించిన యువ దవమునందు, శ్యామా 

తెగడ, పాలిన్టీ= తెల్ల తెగడ, తండులీయక = చిరివళ్ళు, (వీటి చూర్ణ మును) 

ఘృత = నేతితో, బుతుకపి త్రెః = ఎలుగుగొడ్డు పి త్తములతో, నుభావిత వడు 

పర్యాయములు, భావన చేసి, |పలేపః = లేవము చేయవలెను, గోమయ = 

ఆవుపేడ, మాలతీ =మాలతీ (జాజి) పుష్పములు, మూషిక ర్రీ = ఎలుక చెవి 

యాకు, వీటిలో, అన్యతమకల్క-ః =పదియో నొకదాని క్రల్మము, వా= లేక, 

రస=స్వరసమో, వాడాలేక, అగారధూమః =గృ హధూమము (క్రరిధూపము. 

తో, |పలేపః= లపముచేయవలెను. అధవా=ాలఅట్లుకానియడల, శేష్మూతకత్వక్ ) 

=విరిగి చెట్టు పట్ట, పాటలా =కలిగొట్టు, శిరీష =దిరిశెన, మధుక = అ కిమధు 

రము, హారి(దా ద్వ ెః =పసుపు, [మాని వనుపు నీటి చెత, అజా మీరాల్లో 

డి-తె += మేక పాలచేత చిలుకబడి తయారు గావింపబడిన వాటిచేత, పరిషేకః 
=స్నానము, అనేనడాఈ (ప్రకరణముచేత, శిరాస్నాన  న్నపనోదక డాశిరా 
స్నానము యొక్క జలము, కంకతక =దువ్వెన, |సకడామాలలు, ఉప్పీపా=ా 
తలపాగ (ఉత్తరీయము) కూడ, వ్యాఖ్యాతాః = వివరింపబడినవి. 

తాతృర్భము : అభ్యం గకా లమునందు తలకు పూసికొను “తె లములో 

విషము కలిసిన యొడల తలనొప్పి,తలళో గన్హులు పుట్టుట, తలలోని వంటుక- 

లూడిబోవుటయు సంభవించును, ఈ యుప దవములందు తెగడ, తెల్ల తెగడ, 

చి రి వేళ్లు పీటి ని చూర్జించి, ఆ చూర్ణ మును, నేతితో ఎలుగుగొడ్డు పి త్తముతో 
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ఏడు పర్యాయములు భావన చేసి, తలకు పట్టు వేయవలయును. లేనియడల 

నల్ల మట్టితో పట్టు చేయవలయును. ఆవుసేడ, జాతీ పతములు, ఎలుకచెవి 
ఆకు, వీటిలో ఏ ఒక దాని కల్కముతోగాని, స్వరసముతోగాని,కరిధూపముతో 
గాని లేవము చేయవలెను. అట్ల ఏలుగాని పక్షమున విరిగి చెట్టుపట్ట, కలఠిగొట్టు, 
అతిమధురము, హర(_దాద్వయము, దిరిశెన ఈ (ద్రవ్యములను చూర్ణించి, మేక 
పాలలో వేసి చిలికి, వడియగట్టి, ఆ పాలతో స్నానము చేయించవలెను. ఈ 
శిరోభ్యంగ (పకరణముచేత, శిరస్నానమున కుపయోగించు జలము, దువ్వెన, 
మాలలు, ఉ_త్తరీయములు, తలపాగలు గూడ వివరింపబడినవి. 

కోలిలౌఖు : శిరాభ్యంగములో నుపయోగించు తైలము నందు విషము 
కలిపీనయెడల శిరస్ఫునందు వెదనాదులు పుట్టును. తచ్చాంతికై తెగడ మొ! 
వాటియొక్క చూర్ణము చెత నేయి, ఎలుగుబంటి పి త్రమును చేర్చి, వడు 
పరాస్యయములు భావనచేసిన నల్లమట్టిని శిరన్సులో పూయవలెను, శారమాడా 
పియంగుః, పాలిన్టీ=| తివృతా అని అర్హము, శిరోభ్యంగ విషముతో కలిపి 
శిరస్నానోదకము మొ॥ విషములుగూడ వివరింప బడినవి, కంకతం కాష్టాది 
మయం బహుదన్హం కేళ కేశ సరయమనమ్ దువ్వెన అని అర్ధము; ఉన్టీషః= 
కేశబన్ద పట్టకః రుమాలు అని అర్ధము. 

సూ॥ కర్షపూరణ ప్రయుక్త శోఫళూల పాకాః శో తవై గుణ్యంచ 
త్మ బహుప (తా స్వరసో ఘృత తొద సంయు కః (వతిపూరణం సోమ వల్క 
రసోవా నుక్తః, ముఖాలేప (పయు శక్తే ముఖశ్యాంవతా పదగ్రకంట కాభవ న్ల్య 
భ్యంగజాళ్ళ వికారాః తత మధుక పయస్యా బంధు జీవక భంజీ పునర్నవ 
చన్లనై_ః సఘృతై శ్రపో, మధు సర్చిపి పానము, సవిమ పుష్పూ[ఘాణాచ్చిరో 
వ్యధా సా్యకున్నేతత్వం గస్టాజ్ఞానంచ, త (తాన న్షరోకో విఢథిర్భా ప్వోదిత 
శ్చతి। 54) 

(వతివదార్థము : కర్ణపూరణ |పయు శేడచెవిలో వేయు నూనెలో 
విషము కలిపిన యడల, శోఫళూల పాకాఃడావాపు, శూల, కర్షపాకములు, 
(శె (తవెగుణ్యంచవమరియు చెవులలో వినబడకపోవటయుజరుగును, తతా 
ఇందుకొటకు, బహుప్మ్యత న్వరనః ==బిల్వము, చెద్దములక, సెలములక,నుదర్శ 
నము పీటియొక్క్ల స్వర నము, నెయ్యి, తనె వీటితో కలిపి చెవులలో వేసి 'నింవ 

వలను, అథవా=ాఅట్టు కాని పక్షమున, సోమవల్కరనః =గుమర్తిడి కేకుయొక్కు 
రసము, సుశీత్మ = మిక్కిలి చల్లనై నది, (పతి పూరణం = చెవిలో వేయ 
వలయును, ముఖా లేవ (పయుక్త == ముఖమువైన లేపములు చేయుట కువ 
'యోగించు _(దవ్యములలో విషము కలిపిన యెడల, ముఖశ్యావతా=ముఖ ము 
నైన నలుపురంగు వచ్చును. (ముఖము నల్ల గ నగును). చడామరియు, పద 
కంటకాః =ముఖమువై కురుపులు పుట్టును, చచచమరియు, అభ్యంగజా:ః = 



ఎనిమిదో అధ్యాయము ర్ట] 

పిజూభ్యంగము వలన సంభవించిన ,వికారాః వావికారములుగూడ ఉత్పన్న మగును, 

త (తాదీనికొరకు, మధుక =యప్లి మధుకము, పయస్యా = నల గుమ్ముడు, బన్ను 

జీవక = మంకెన, భంజీై=గంటుభారంగి, వునర్నవ= తెల్ల గలిజేరు, చన్షనై $= 
చస్తనము మొ॥ వాటితో, సఘృతె ః౫నెతితో కలిపి, లేవః == లేపము చేయ 

వలెను,  చామరియు, మధు తెనె, సర్పెషీపానమ్ = నేతిని కలిపి [తాగింప 

వలను, సవిమ పుష్వూ[ఘాణాత్ హవీషము చల్లిన పుషృములనము వాసనచూచుట 

వలన, శిరోవ్యధాడాతలనొప్పి. సాగశ్రునేతత్వం=నీటితో కూడిన కన్నులు 
(కండ్రలో నీళ్లు తిరుగుట ), చ=మరియు, గన్దాజ్ఞానం =వాసన తెలియక పోవుటయు 

జరుగును. తత దీనికొరకు, అన నరో కృః =ఊతరువాత చెప్పబడిన ముఖాలేప 
విష వికారము యొక్క, వీధిఃహ=| కియా క్రమము, చవహచమరియు, బాప్యోదితః 

చెప్పబడిన విపాన్న బాష్ప చికిత్స, కుర్యాత్ =చయవలయును, ఇతి = అని. 

తొత్మ్రర్యూయు : చెవిలో వేయు నూనెలు (దవపచార్గములు మొ॥వాటిలో 

విషము కలిపిన యెడల చెవులలో వాపు, పోటు, పాకము యేర్చడును. 

చెవుడుగూడ వచ్చును. ఈ బాధలను నివారించుటకు బిల్వము, "పెద్ద ములక, 

నేలములక, సుదర్శనము మొ॥ వాటిని, పచ్చిగా నున్నపుడు విధి _పకారము 

సంగ్రహించి వీటిలో ఏదేని ఒక (దవ్యముయొక్క_ న్వరనములో అసమాన 
భాగముగా అేనె నెయ్యి కలిపి కర్లమును నింప వలయును. లేక చల్ల గా నున్న 

గుమ్మడి శుకుయొక్క న్వరనముతో కర్షపూరణమును చేయవలయును, 

ముఖమ్మువెన వేసుకొను పౌడర్లు మలాములు మొ॥విష జుష్ట్రములై ననపుడు 
ముఖము నల్ల బడును.ముఖమువై కురుపులువచ్చును.విషూభ్యం గనమునందు సంభ 

వించు వికారములన్నియు ఏర్పడును. ఇవి శాంతించుటకుయప్రిమధుకము. నెల 
గుముగ్తిటు, మంకెన, గంట భారంగి, ెల్లగలి జరు, చన్లనము, వీటిని చూర్ణించి, 
చకుగా మర్షనముచేసి, సెయిని కలిపి లేవము చేయవలయును. తెనె, నెయ్యి, 

అనమభాగములుగ నుండు రెండును కలిపి తాగించవలయును. విషము చల్తీన 

పుష్పములను వానన చూచిన యెడల, తలనొప్పి, కన్నులలో నీరు తిరుగుట, 

ముక్కులకు వాసనను [గహించు శక్తి లేకపోవుట సంభవించును. ఇవిశాంతింప 
చేయుటకు చెవృబడిన ముభాలేవ విమ వికారములలో చెప్పిన విధిని, విషాన్న 

బావ చికిత్సలను చేయవలయును. 

 శళిలోఖ : కర్ల పూరణ |దవ్యములలో విషము కలిసిన యెడల, శోఫా 
దులు నంభవించును. చెవులు వినవడక పోవుటయు జరుగును. అట్టి స్థితిలో 

"పెద్ద ములక న్వరసము ఘృత మాకికములతో కలిపి కర్ణ పూరణము చేయ 
వలెను. బహుప్యతా=బ్బవాతీ యని అర్హము, మిక్కిలి చల్లనైన సోమవల్క 
స్వరనముతో కర్ణపూరణము చేయవలయును. దీనినే ఏకమూలికా (పయోగ 
మందురు, స్తృ్వ్మ్మ్యవల్క_ః =ఒకట్సలః, ముఖాలివములలో విషము కలిపిన యెడల 
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ముఖము నల్ల బడును. పద్మ కంటకములను గురించి కు దరోగముల యందు 

చెప్పబడును. అభ్యంగ (ప్రయుక్త విష వికారములు త్వగ్దావా స్వేదాదులు 

అక్కడ మధుకాదులతో కలిపిన నేతితో లేపము చేయవలయును. బన్లు జీవః=ా 

పుతతమః అని అర్దము, ఫంజీ=గంటుభారంగి, అళ్లు నెయ్యి తేచెకలిపి పానము 

చేయుటకు [పయోగింప వలయును, విష పుప్పా(ఘాణము వలన శిరోవ్యథాదు 

లేర్పడు:ఏ. అక్కడ అన_న్హరో క్త ముఖాలేవ విమ వీకారములో చెప్పిన విధిని 

వివాన్న బామృచికిత్స లను చెయవలళను. 

మూ॥ భవంతి వాత | 

ఫలమూలచ్చచాది నాం నచ (శృతాళనోద కమ్; 

భాజన వ్యజనానాంచ త థాకు ర్యా దత౦[ధైత ౩ 

-3 ఇగ అంగ a న అరా ల నకి (మేయాత (ఘాప యిళ్వాతు ఎ*ౌన్ సంస్పృళ్య తానపి। 

(పతీవాపం తతోద త్వా (పతీతైవైై క నాడి కామి! 

తతో విజ్ఞాయ శుద్దించ భాజనసో్టవకసో్టచ | 

ఆవోర ముపభుంజీత యథావద్యను ధాధిపః | 

మన్దం తీళ్ల విషాభ్యాసావ్వెషముస్త యతే భృశమ్, 
ద ణా (యై 

తస్మా తీక్ష విషం వానే బధ్నియా త్కుళలో భివక్ | 

విష సంధారణం ధన్యం రకోభ్నుం (పీతి వర్థనమ్। 55, 

అపీచ॥ 

(వతివదార్థము : ఫలమూలచ్చ దాదీనాం =పండ్లు, వెళ్ళు, ఆకులు వీటిని, 
చడామరియు, భాజన వ్యజనానాం = పా(త్రలను, విననక రలను, [పవాలనోద 
కం=ానీళ్ళతో కడుగ వలెను, తధా = అక్షే, అతం(దతః = జాగరూకుడై, 
కుర్యాత్ = చేయవలయును, | ఘేయాణి= వానన చూడదగిన వాటిని, (మావయి 
త్వాతు = వాననచూపించి, స్పృళన్ =తాకుటకు యోగ్యమైన, తానపిడఆవస్తు 
వులనుగూడ, సంస్పృశ్యా =తాకి, తతః అటు తరువాత, (పతివావం = పతి 
వాపమును, దత్వావాఇచ్చి, ఏకనాడికాం == ఒక గంటవరకు, (వతీమ్యు చూచి, 
తతఃడాతమువాత, చ=ామరియు, శుద్దిం=ాశుద్ది చేయనిదియని, విజ్ఞాయా = 
తెలుసుకొని, యథావత్ == విధిపూర్వ్యక ముగ, వనుధాధిపః రాజు, ఆహారం=ా 
ఆహారమును, ఉపభుంజీత=ైభుజింప వలెను. 

తొల్ళర్భము : నిదానముగా బజారు నుండి శెచ్చు వండ్లను, వేళ్ళను, 
ఆకులను, పాత్రలను, విననక్మరలను, మొదట పరిశుభముగ నీళ్ళతో కడుగ 
వలెను. వీటినిగూడ చక్కగా నీళ్ళతో |ప్రతీవానము చేసి ఒకగంట వరకు 
నిరషించి, ఈ పా|తలకు, ఈ నీళ్ళకు పరిశు[భ తయేర్చడినదని నిశ్చయించు 
కొనిన తరువాత, రాజు, శా(స్త్రము నందు చెప్పబడిన నియమములను పాటిం 

చుచు ఆహారమును భుజింపవ్లలెను, 
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పతీవాపము, ఆవాపము, (పతే.వము ఇవి ఒకే అర్జమునందు చెవ్పబడు 

పర్యాయ పదములు, |పతీవాప మనగా తైలము అగ్ని వెన సిద్ధమైన తరువాత, 
దానియందు విశేషగుణము లేర్పడుటకు ఏ వస్తువులు కలువబడుచున్న వో, అది 
ఆకర్మగా "ఫీర్కొనబడినది. లెక ఇట్లు కానియెడల, ఆ వస్తువులను నీళ్ళలో 

కడిగినను, (పతివావమని చెప్పుచున్నారు. 

(వతివదార్థము : తిట్ల విపాభా్యాసాతి = తీక్షమైన విషముయొక్క- నిత్యా 

భ్యాసమువఖన, మన్దంవిషం =మందవిషము, భృశం =మిక్కిలి,ఉత్తీ యతే =నష్ట్రమగు 
చున్నది. తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన, కుళలః=సమర్గుడె న, భిషక్ =వై ద్యుడు, 

“హా న్తే =చేతిలో, తీక్షవిషం = తీక్షవిషమును, బధ్నీయాత్ = బంధింపవలెను, 
అనగా, విషసంధారణం = విషమును ధరించుట, ధన్యం = ధన్యమెనది, రటో 
ఘ్నం = రాక్షసులను నశింపచేయును, (పతి వర్ణనం == (ప్రతి వర్ణక మైనది, అపిచ 
=మరియును, 

తౌత్తృర్యూయు : త్రీశ్ష విషమును నిరంతరము, అభ్యసించుట వలన, మంద 

విషములు ఎక్కువగా నశించి పోవును. అందుకొణకు సమర్హుడెన వైద్యుడు 

తీక్ల విషమును మణికట్టువె రజాబంధనమువలె కట్టవలెను. ఈ విధముగ విష 

మును శరీరమువై ధరించుటవలన ధన్యముగను, రాక్షస నాశముగను, (పీతి 

వర్గనముగను యుండును. 

కోలిలోఖ : భవంతి చాత. ఇది సుబోధము* ఆపిచ అని చెప్పుట చేత విమ 
ముతో గూడిన ఉపకరణ [దవ్యములయొక్క, లక్షణములను, చికిత్సనుచెప్పి 
వాటికి ఉపయోగించు జొవధ సంభార లక్షణముల కొరకు వివరించుచున్నాడు 

శో॥ నపిఛాన ఘటిమూషా ఫలక స్థాపి తౌషధమ్। 

(పాగుదీచో్యో ర్లిళోర్లుపం భివజ్య్యాగార మిషమ్యలే। 

ఉచెః (పళ న దిగ్దేళం బహు వాతాయనం మహతీ | 

మవోనసం సుశంహృష్టం విశ్వాన్య జన నేవితమ్। 

సచ్వాస్థాధిష్టిత ద్వారం క వ్యావత్సువితానక ౯ 

నుధెత దృఢ కుంఛ్రాది పరిశుద్ద జలేంధనం॥ 

స్వకరస్ధి కుశలా దమూః సూదా న'తా [పమాదినః। 

క్చృత్త "కేళనఖా:ః పి_త్యారాజ్జ కృత్య రనం గతాః! 

తేషా మధివతిర్విపః కులజః నుపరీక్షతః। 

సంవిభ కళ్ళ భ కశ్చ శుచిరె ఏద్య వశానుగః। 

సర్వేఒపి భూభ్ళ దానన్నాః నస స్తాఃపదత మీద్భశా 8॥ 

మిథో విగవా నంఘాత రహితా భూభ్ళ'తేహితాః॥ 

తాన్ వైద్యో గుణవానేకో మనసా (పతి జాగ్భయాత్॥ 
భూభృత్ దేవో వకరణ నంరవణ నముద్యత॥ 
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_(వతివదార్జమయు : సపిధాన ఘటీ మూపాఫలక న్థాపి తొషధమ్ -నపిధాన=ా 
మూతతోగూడిన, ఘటీ=కుండలు, మూషా=మూనలు, ఫలక క (రచే చేసిన 
నందూకలు, వీటియందు, స్థాబత డాయుంచబడిన, జెమధం హజెవధమును, స్టాప 
'మయేత్.=యుంచవలను, _పాగుదిచ్యః హా తూమ్పుయొక్ష్య, ఉ_త్తరముయొక్ష, 
దిశోః దిక్కు లయందు, గువ్తం ద నురతితమైన, ఛై_షజ్యాగారం = భేషజ 
గృహము, ఇమ్యతే = కోరబడుచున్నది. ఉచెః =జఉన్న త స్థానము నందలి, 
[పళ స దిగేళం == అనుకూలమైన తూర్పు లేక ఉత్తరదిక్కుల యందలి (ప్రదేశ 
మున్వు మవాతి = గొవ్పవె న, బహువాతాయనం = ఎకు ప్రావ కిటికీలను, నునం 

ప్టంచమిక్కిలి న్వచ్చమైన, విశ్వానజన సెవితం =నమ్మకమెన పరిజనముతో హృష్ట 
గూడిన, మహాననం=వంట ఇంటిని, సద్వాస్థాధిప్తీత ద్వారం = చ్వారమువద్ద 
యుత్తముడై న చ్వారపాలుని కెరలచేత అరలుగా విభజింప బడినది, సుభౌత 
దృఢ కుంభాది పరిశుద్ద జలేంధనం--నుధౌత = చాగుగా శుభపరచిన, 
దృఢ మై దృఢమైన, కుంభాది = కుండలు మొ పరిశుద్దజలా = 
పరిళుద్ద జలములు ఇంధనం హై క కులు గలదిగా నుండ వలెను, తత డా 
ఆ మహాననమందు, స్వకరగ్రకుళలాః తాము చేయు వని యందు సమర్జు లెనట్టి, 
దతాః == చతుకులై నట్టి, అ|పమాదినః = (పమాద రహితుల నట్టి, క్త నేళ నఖాః క త్తిరింవబడిన వెం డుకలు, గోళ్ళు కల్లినట్టియు, రాజ్ఞ $ః హరా జయొక్కు, 
పి_త్యా తం (డితో, కచ =|కోధ లోభ మద మాత్సర్యములతో గూడిన 
కర్టత్యములచెత, అనంగ తాః = కలువసివారై , సుదావా = వంటవారు, 
న్యు = యుండవలయును, కేపాం = అ వంటవారికి, అధివతిః పై అధ్యమ డుగా. వవ వావ్మాణుడు, కులజః = కులీనుడై న, నుపరీశితః = బాగుగా 
పరీకింవ శక్రిగలవాడై న, సంవిభ కః = భుజించు వస్తువులను చక్కగా విభా 
గము చెయువాడై న, భ క్త8 ఒక తినుబండారము నుండి, పలువిధములై న 
భత్యుములను తయారుచేయగల సామర్థ్యము గలవాడైన, శుచిః =. పవిత్ర మైన, వై ద్యవశానుగః = టై ద్యునియొక్క ఆజ్ఞకు అధీ డుగా, స్యాత్ = 
యుండవలెను, భూభ్ళత్ = రాజుయొక్క, ఆనన్నాః = నమిపవర్తులై న, 
సర్వఇపి=౭అందరుగూడ, మిథః = పరస్పరము, వ్మీగహసంఘాతరహితః = కొట్లాటలు లేనివారు, భూభ్ళ తే =ారాజు విషయమై , హితాః హితము కోరు 
వారు, సనినాఃడాతగియున్నారు, గుణవాన్ == అనేక సద్గుణములుగల, వై ద ర 
వె ద్యుడు, పకః ఒక్క జే, మనసాడామనన్సుతో, శాన్ =అ పరిచారకులను, 
[వతిజాగ్భయాత్ = మెలకువగా నుండవలెను, భూభ్ళ తి దెవహోవకరణ నంరతణ 
సముద్యతః = రాజు యొక్క శరీరమును, ఉపకరణములు, వీటిని రకించుటలో 
ఎల్ల ప్పుడు మెలకువగలిగి యుండవలెను. 

తాత్ఫ్ర్భంయు ౩; మూతలు గల కుండలయందు, మూసలయందు, క[ర లతో చేసిన సందూక్రములయందు బఓెొషధమ్ములను భ(దపరచవలెను, పట్టణము 
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నకు తూ:్సదిశయందుగాని, ఉత్తర దిక్కు యందుగాని, నురకితమెన _ ఛేవజ 
గృహమును. కట్టవలెను. ఎత్తైన [(పదేళమునందు తూరు లేక ఉత్తర దిక్కు 
నందు పాచ్చుతగ్గులులని పరిశు|భమైన |పచేశమునందు, "పెద్ద పెద్ద కిటికీలుగల్లి, 

చాలినంత "పెద్దదిగానున్న _పరిశుభముగానున్న, నమ్మదగిన జనులతో కూడ్ 
యున్నటిగా, వంటయిల్లు యుండవలెను. వంటయింటణి ముఖ చా పరము వద్ద, నుశి 

&ీతుడై న ద్వారపాలకుడు యుండవలెను. ఆ వంట ఇంటిలో దేనికి తగన వీభో 
గము దానికి విభజింపబడి యుండవలెను. (పతియొక్క భాగమునకు తెరలు 
కట్టబడి యుండవలెను. ఆ వంటఇ౦టిలో నువయోగించు నీఏనింపు పా తలు, 

వాటియందు గల నీరు వాటిని పానముచేయు పాతలు,వంటచెగుకు ఇవన్నియు, 

ఆ వంటఇంటిలో తయాగుగా నుంచవలెను. ఏీటన్ని ౦టిని వెక్షుగా నుంచు 

టకు (పళ్యకమై న గదులనుగూడా నిరిశ్రిచవలెను. 

తాము చేయు పనిలో పాండిత్యము కలిగి, అనుభవపూర్వకమైన, చతు 
రత గలిగిన, (వపమాదరహితులై న పాచకులు ఆ వంటఇంటిలో నుండవలెను. ఈ 
పాచకులు వెండుకలను, గోళ్ళను క త్తిరించుకొని యుండవలెను. రాజు 
యొక్క తం(డితో [క్రమముగా వచ్చు వాద వివాదములందు సంబంధము లేని 
వారుగా యుండవలను. ఈ వంట వారికి అధ్యకతుడుగా _కాహ్మాణుడు యుండ 

వలెను. ఈ ( బాహ్మణుడును, సతుల నంజాతుడుగా, చక్కగా అన్నిటిని పరి 

ఊంచువాడుగా, తీనుబండారములను మంచి పద్ధతితో విభబించుటకు శరక్రిగల్సి 

యున్న వాడును, ఒక తిను వన్తువువలన, అనేకవిధములైన, వేర్వేరై న తిను 
బండారములను తయారుచేయుటయందు నమర్దత కల్షింయున్న వాడుకను, మనో 

వాకా్యాయములచేత పవి|తుడును, మరియు వై ద్యునియొక్క ఆజ్ఞ కు అధీను 
డునునై యుండవలను. 

రాజు సమీపమున నున్న సమ స్ప పరివారము, ఒకరితోనొకళు కలహించ 
గూడదు. మరియు ఎల్ల వేళల రాజునకు హితమునే కాంతీంపవల౪":. ఇట్టి పరి 
చారకులు రాజువద్ద నుండవలయును, 

వీటితో గుణవంతుడైన ఒకే వైద్యుడు మనన్సులోగూడ సులకువతో 

నుండవలెను. ఎల్ల వేళల ఏమరుపాటు లేక, మెలకువగానున్న వైద్యుడు రాజు 
యొక్క శరీరమును, ఉపకరణములను రకించుటలో నుద్యుక్తుడుగ నుండ 
వలెను, 

కలీలేఖ; ఇట్టి జొమధ గృహమును నిర్మింపవలెను. అఆ భేషజాగారము 
నందలి కుండలు, మూసలు. మూతకల్లి వాటియందు జొమధములు సురతములై 

యుండవలను, క్యరతో తయారుచేసిన నందూకలు అందులో యుండ 

వలయును. రాజభాని నగరముయొక్క- తూర్పుదిక్కుయందుగాని, ఉత్తరదిక్కు 
యందుగాని సురతీత్మమెన భషజ గృహమును నిరి్మింపవలెను, సూచాపాయనగా 
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అన్నమును సంన్కరించువారు యని అర్ధము. ఈ రాజ నివలకులనుర్దేశించి కాటి 
ల్యుడు తన అర్గశా(న్ర్రములో ఎక్కువగా విపు లీకరించిను. అందువలన ఈ పరి 

చారకాదులవైె న, అనగా పొచకులవైన భాహ్మణుడు అనగా, (బాహ్మాణత్వ 

రూవమై న జాతికి సంబంధించిన అనేక సదుణములతో గూడియున్నవాడు 

అధ్యమడుగా యుండవలెను. మరియు పా చకులుగాని, రాజ సేవకులుగాని, 

పరస్పరము కలహాంచు కొనరాదు. వారందరూ రాజునకు హితులుగా నుండ 

వలెను. ఎల్లప్పుడు తమలో తాము కలహించుటచేత రాజు యందలి హితము 
నన్న గిల్లును, ఈ పరిచారకు లందరినీ, ఒకే గుణముతో కూడన వై ద్యగుణ 

ములుగల వైద్యుడు, జాగరూకుడై వీటన్నింటిని మెలకువతో కనిపె పెట్టుకొని 
యుండ వలయును, రాజయొక్కా శరీరము, ఉపకరణములు వీటి యందలి 

దోషములనుండి రతీంచుట యందు నర్వదా సంసిద్దుడె అతిమెలకువతో నుండ 
వలెను. 

మూ॥ ఆశాభ్య మి[తం |వ్రజతో జిగీషో। 

వెద్యః సునక్టైాషధ ఖని య న్త$ః॥ 

తుంగ ధ్వజా ఖాత నివాస భూమి! 

ర్యుద్రాగతం యోధజనం చికిళ్స్ళత్॥ 66॥ 

(వతివదార్థము: అథ = తరువాత, అభ్యమి[ తం= శ తువుపుదికి, [వజతః = 

దాడి వెడలుచున్న, జీగీపోః = జ యేచ్చ గల్గిన రాజు యొక్క, వె వ్ల ద్యః = చన వైద్యుడు, 

యుద్దా గతమ్ యుద్దము కొకు వచ్చిన, యోథజనండానై నిక జనమును, 

కిచిక్సేక్ డాచికిత్స చేయవలయును, కింభూతః చై వెద్యఃావై. ద్యు జెట్టి వాడనగా, 
నునజ్జైవధ శ్య్త్ర్రయ_న్త్రః = చక్కగా తయారు చెయబడిన, జొషధములు, 
యన్న్రములు గల్గినవాడుగా నుండవలయును. తుంగ ధ్వజాఖ్యాత నివాస 
భూమిః=ాఎ కైన ధ్వజముచేత (పతాకము) గుర్తింపబడు వాస స్థానము గల 
వాడుగా నుండ వలయును 

తాల్ఫ్ర్యుము : శత్రువులను నిర్మించుటకు బయలు చేరిన రాజు సన్ని 

ధిలోనున్న వై ద్యుడు యుద్దము చేయుటకు వచ్చిన నై న్యమునకు చికిత్స చెయ 
వలయును. ఆ వైద్యుడు చక్కగా తయారు కావింపబడిన జిషధములను, 

శ న్రములను, యన్త) ములను గలిగి యుండవలెను. మరియు వైద్యుడు నివ 
నించు సౌధము వెన చాలా ఎత్తుగా పతాకమును ఎగుర వేయనలిను. దినిని 

వైద్య భవనముగా గుర్తించుట కట్లు చేయబడినది. 

కోలీలోఖ : యుద్దమునకు శ| తువులను నిర్జించుటకు బయలు చేను రాజు 

యొక్క వైద్యుడు సమసోపకరణములతో కూడిన వాడై ఉన్నత |పచదేశమున 
నెత బడిన, పతాకముతో గూడిన, సౌధము గలవాడై, _ యుద్దము చేయుటకు 

వచ్చిన నై నిక జనమును చికిత్స చెయవలెను, తుంగేనవాఉన్న తేన, ధ్వ ఉనా 
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ఖారాతాః, నివాస భూమిఃడానిబాన భవనమని అర్హము, 

మూ॥ పన్గాన ముదకం ఛాయాం భక్తం యవన మిన్టనమ్! 

డూష య _న్యరయో యస్కాత్తాన్ విద్యా చద యేత చ॥ 

(పనా '౧వా నివేశంవా నా విజ్ఞాయ (వయోజయేత్ | 

భూ వారి తృణ కా పష్టాళ్ళ మార్గో నార్ల వనస్పత్తీన్ ॥ 

విపేణోవపాతా భూమిః క్వచిద్ద గ్లైవ లతే! 

పమాన తృణ గుల్ళాది మృతకిట నరీవృపాః॥ 

విశీర్య నే ఖుర నభా చావా కంకూరు జాన్వితాః 

ఛ్యర్మూర్భా జ్వరో మావాః కిరోదుఃఖంచ జాయతే! 

తత సౌభాంజనాన్మూలం సోమవల్తీ ముశీరకమ్! 

మాతులుంగ రసం హిగు పాయయేద్దథి మా[తయా॥ 

మూ[తాణ్యజీవి హ స్తిభ్యో మా: సాని రుధిరాణి చ। 

సర్వగ నైః సమం యోజ్య పచేతృ క్వేచ నివి పేత్ | 

సోమరాజీం సునన్లా ఖారం సరళం గ న్ధనాకులీమ్॥ 

చారటీం [తాయ మాణాంచ [పోయే తేన తాంభువమ్; 

(వతివదార్థయు : యస్మా్మాత్ = ఎందువలన ననగా, పన్థానం= రాజు పయ 

నించు [తోవను, ఉదకం | తాగుట కుపయోగింఛు, నీరుగల జలాశయమును, 

ఛాయాం=ేద దిర్చుకొను చెట్లు మొ॥ వీటి నీడగల _పదెళమును, థభకృంచ 

రాజులు, సేవకులు మొ! వారు భుజించు భోజన పదార్థము" ఎ, యవసండా 

గుర్రములు మొ! వాహనోపయోగములై న జంతువులు తిను గడ్డి, మొ॥ 
వాటిని, ఇన్లనం వంట చెరకును, అరయః హెళతువులు, దూషయ న్సి=విమూదు 

లతో దూషింప చేయుదురో, తసాగ్ణిక్ = అందువలన, తాన్ = వాటిని, 
విద్యాత్ - తెలుసుకొనవలయును, చ = మరియు, శోధయేత్ =శుద్ది పరచ వల 

యును, [వస్థానము = గెలువ నిచ్చయించిన రాజు పయనించుటను (కదలి 
పోవుట), నివేశండాని వేళ (పచేశమును, భూ=భూమి, వారడాజలము, తృణ 

గడ్డి, కాష్టాక[ర, అశగ్ణి = రాయి;. మార్గ = మార్గము, ఉన్మార్గ = డొంక 

చారులు, వనస్సతీన్ = వనస్సతులను, అవిజ్ఞాయ = తెలియక, న 1పయోజ 

యేత్ =|పయోగించకూడదు [ఉపయో గింపకూడదు), ), 

విష ణ=ావిషవముతో, ఉపవాతా=ఆ[కమింపబడిన, భూమిః=|పదేశము, 

క్వచిత్ కొంత, దగ్జెవ= కాలినదివలె, లక్ష్య తేడ చూడబడుచున్నది, (పమ్మాన 
తృణగుల్మాది =వాడీన గడ్డ, వృజ, గుల్టిములు 'మొ॥,మృతకీట సరీసృపా=ా కీట 

కములు, సర్పములు మొ చచ్చును. 

ఖురనఖాః = గు రములయొక్క గిట్ట, గోళ్లు, విశీర్య చే = రా ల్బబడునుః 

ధావాక ౦డ్రూర జాన్వితాః = తాపము, “దురద, నొప్పి వీటితోకూ డుకొని 
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యుండును, ఛరి = వాంతిమూర్చా = మూర్చ, జ్వర: జ్వరము, మోవాః = 
a 

మోహము, చ=మరియు, శిరోదుఃఖః=శిరస్సులో బాధ, జాయ చే =కల్లును, 

త త అక్కడ (వీటిని శాంతింప జేయుటకు), శోభాంజనానూూభూలం == 

మునగచెట్టుయొక్క- మొదలు,సోమవర్లీ ం=సోమలతను, ఉశీరకమ్ వట్టి వేళ్ళను, 

మాతులుంగ రసం=మాదిఫలరనముసు, హింగుచవైఇంగువను, మా[తయా =వరి 

మాణముతో దధి = పెరుగును పాయయేత్ -- (తాగింపవలెను, 

ఆజావివాస్తే భ్యోః = మేక, గొకజ్సె, హన్తిభ్యః == ఏనుగు యొక్క, 
మూ(తాణి పహ మూ తములు, మాంసాని = మాంనములు, చ వ మరియు, 

రుధిరాణి=ర_క్తములు, నర్వగనైః = పలాది గణములో చెప్పబడిన గన (దవ్య 

ములను, సమయోజ్య == సమముగ కలిపి, పచెత = వండవలయును, చా 

మరియు, పక్వే= పాకమయిన తరువాత, సోమరాజీం == సోమరాబిని (కారు 

గచ్చ), సునన్దాఖాగాం= సన్న రాన్నము, సర లాం తెల్ల తెగడను, గన్లనాకులీం = 

నర్వాతీని, చారటీం = మెట్టతామరను, (ఆాయమాణాం = కలుగానుగును, 

(వీటిచూర్లమును), తన = ఆ చూర్షము చేత, తకాంభువం == ఆ _వదేశమును, 
, £9 

[పోవయత్ =చల్ల వలయును. 

తాత్న్రర్భయు : శ తువులు సంచార యాగ్యములన మార్గములు, 
(తాగుజలములు, చెట్టు మొ॥ ఛాయలు (నీడలు), భోజన పదార్థములు, జంతు 
వులు తినుగడ్డి మొ॥ వాటిని, వంట చెణుకులు వీటిని విషలి ప్పములుగ చేయు 
దురు. రాజు యుద్దమునకు పయనీంచు భూములు, గడ్డి మొ॥ జంతుపులు తిను 

(గానములు, వంటచెరుకులు, రాళ్ళు, మార్గములు, డొంకలు, వననృతులు మొ; 
వాటిని విషముతో దూషింప చేయుదురు. ఎవిద్యుడు వెనుదాహారించిన వస్తు 
జాలమంతటిని బాగుగ శెలిసికొని శుద్ది చేయవలయును. రాజు వైద్యుని 
యొక్క నలవోను బట్టియే, యుద్దమునకు సేనలను నడిపింప వలయును. 
వై ద్యునియొక్క నలహా మేరే సేనలను నడిపించుటయు, వారికి విడుదుల 

యేర్చాటు చేయుటయు చేయవలెను. విషముచేత దూపషింవ బడిన మార్గము 
నందు గు[రములు నడుచుట వలన వాటియొక్ష్మ గిట్లలు, బద్దులయొక- 
కాళ్ళతో ఎగురుచున్న ధూళి ముక్కులలోనికి వెళ్ళి వాటియొక్క 
గిట్టలను రాల్బును. మరియు వె నచాహరించినవారి శరీరమును కూడ వివ 
దూపితముగా చేయును. విషముచేత దూషితమెన నీడకూడా విషమును పుట్టిం 
చును. ఈ నీడను నివసించిన [పాణులకు శరీరమంతయూ వాచును, "కాటిల్యుని 
యొక్క, అర్థశా(న్త్రములో 14 వ అధికరణములో 46వ అధ్యాయములో 
ఈ విషయము విపులీకరింవ బడినది. వివము చేత ఆ|కమింప బడిన భూమి 
నీటి సంబంధముగల భూమివలె తోచును. గడ్డ, పొదలు మొ॥ వాడి పోవును. 
కీటకములు, సర్భములు మొ॥ చచ్చిపోవును. దూషింవ బడిన భూమి-వె ననడు 
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చుట వలన గుజ్రము మొ॥ జంతువులయొక్కా గిట్టలు, గోళ్ళు రాలీ పోవును, 

మరియు ఆ |పచెశములందు మంట, దురద, నొప్పి ఏర్పడును. మరియు ఆ 

భూమివై సున్న విషము జంతువులకుగాని, మనుష్యులకు గాని సోకిన యెడల 

వాంతులు, మూర్భపోవుట, జ్వరము ఇరాహూము, శిరస్సునందు బాధ గల్గును. 

వమనము, మూర్చ మొ॥ లక్షణములు మనుషుల యందును, మంట, దురద 

మొ॥ లక్షణములు గుజ్ణ్లముల యందును సంభవించును. లేక రెంటి యందునూ 

సంభవింప వచ్చును. .ఇట్లు సంభవించిన ఉప[దవములను శాంతింప చేయుటకు 

మునగ. చెట్టుయొక్క మూలము, పోమలత, వట్టి వెళ్ళు, మాదిఫలర సము, 

ఇంగువ వీటిని నమభాగములుగా (గహించి. కొద్ది పరుగులో కలిపి |తాగుట 

కివ్వవలెను. మేక, గౌర, పనుగు ఈ జంతువులయొక్క మూ[ తములు, 

మాంనము, రక్తము, ఏలాది గణమునందు చెప్పిన అన్ని గంధ (దవ్యములను 

సమాన భాగములుగా |గహించి పాకము చేయవలయును. ఇదంతయు వీధి 

(వకారము పాకమైన తరువాత దీనిలో చావంచాలు, నన్న దుంవ రాస్నము, 

తెల్ల తెగడ, సర్వాి, నెట్టతామర, కలుగానుగ, వీటిని చూర్ణి ంచి కలుష 

వలయును. (దీనితో ఈ చూర్ణ ముతో భూమిమీద చల్లవలయుము). 

కోళిలోఖి : రాజు యుద్ధము చేయుటకు నె నై న్యముతొ కలిసి పయనించు 

మార్గాదులను, శ[తువులు విషముతో దూపివ చేయుదురు. ఇందువలన వాట 

న్నింటిని వైద్యుడై న వాడు, (గహించి _ప్రయత్నమువలన వీటిని శుద్ది చేయ 
వలెను. చెవతా వృవములకు. విషము తాపిన యెడల వాటినీడ .దూపిత మగును. 

యవనసపా. యనగా గుజ్రము మొ॥ జంతువుల భోజనమైన దూర్వాదులని 

యర్థము. రాజు తాను పయనించు మార్గములను కంటకరహితముగా చేసి పయ 

నించవలయును. విషముచేత పూయబడిన (పదేశము కాల్చ బడినదివలె నుండును. 
ఆ (ప్రదేశము నందు నడుచుట వలన పాదముల యందలి గోళ్ళు రాలిపోవును. 

మరియు చాపహోదులు కూడ నంభవించును. నునంద యనగ  శరాస్నా యని 

అర్థము. సరళ యనగా (తివృత్ యని అర్హము, గంధనాకులీ యనగా నర్చాతీ 

యని అర్హము. చారటియనగా పద్మచారిణి యని అర్హము. 

మూ॥ నవిషం విరనం తోయం కవోన్టం రాజిభిశ్చితం 

ఖనిలం గురు విచ్చిన్నం ఖగ రనభి నందితం॥ 

మృతాకులిత మత్స్యం చ స్పళ్శా[దువోప కండుకృత్ | 

ఓదనః సాధిత నేన భుకమా [తో౭౬పి దవ్యాశే॥ 

విదగ్గః పచ్చశే కచ్చా వక్ణ మూశ్చ్ళా జ్వర పదః। 

దర్శ్భయే త్సర్వుతో నీల పీశ కర్ఫురలోహితం॥ 

తత్ర శి|గవాడి మగదం భూమి ఉపోదితం పిబేత్ | 

అజళ్ళంగీమ్ విశాలాఖ్యాం విషఘ్నీ ము త్తమారణీమ్॥ 

ఫణిజ్ఞరం (పతివిమాం దగ్ద్వా తద్భస్య్మ గాలయేథ్ ! 
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బహుళో గాలితం తచ్చ పొచయేత్తత చక పేశ్॥ 

కల్కయిత్వా [పతీ వాపం సరళం రజనీ ద్యయమ్। 

ఏలా ముదీచ్యం మంజిష్టాం నునందాం వాకు చీమపి॥ 

పాఠ్యం తే వింద వ నస్మాద్య|త్ర తన్నిర్వెషీ భవేత్ | 

పొటలా పారిభ| దాళ్వ కర్ణ ళమ్యాక సి|ఘకాన్ ॥ 

కులంతర్ల్షతాన్ శాంగ్బ్వా [పకి వేత్ సివిమేఒమ్భని; 

పతివదార్థము : సవిషం=విషముతొ కూడిన, తోయం = జలము, విర 
సండారసహానమిగును. కవోవ్లం = గోరువెచ్చగను, రాజిభిశ్చితం=పలు విధము 
లన శఖలతొ కూడుకొన్నదిగాను, గురు గౌరవము కలదిగను, విచ్చిన్నం= 
ఒక దానితో నొకటి సమానముగా లేనిదియు, ఖగ ౩=పక్షులతో, అనభినంది 
తం = ఇష్టవపడనట్టదింయు, చ=మరియు, మృయకులత మత్స్యం =చేపలు మొ 

చచ్చినట్టు పడి యుండుటను ఏర్పడును, స్పర్శ్భాత్ =ఈ నీటిని తాకుట వలన, 
బుక(ోఫకండుక్ళత్ = నొప్పి, వాపు, దురద వీటిని చేయును, తేన వీవముచేత 
దూపితమైన ఆనీటితో ,సాధితః = వండబడిన ,ఓదనః = అన్నము,భు కమా[తః= 
భుజించు చుండగనే, విదవ్యా కే = విదాహమును కల్లించుచున్నది, విదగ్గః=ా 
విదగ్గా వస్థను చెందినద్రై (పచ్యమా నావస్ట యందు) కృ(ఛాత్ కష్టముగా 
(కొంచెము సేపటికి), వచ్యకె=వచింపజేయ బడుచున్నది (జీర్జింప జేయ బడు 
చున్నది), వక్వః=జీర్ణమై, మూర్భాజ్వర(పదః=మూర్చను, జ్వరమును కల్లించు 
చున్నది, నర్వతః = శరీరమంతటా, నీల =నలుపు, పీతైవచ్చ, లోహిత= 
ఎరుపు, కర్కురడానానావర్ణములు కలిసిన వర్గమును, దర్శయేత్ = చూపించును, 
త|త్రడైఈ ఉపదవములు శాంతించుటకు, శూమిదోపోదితం= భూమిదోషము 
వలన ఏర్పడిన ఉవ[దవమును శాంతింప చేయుటకు చెప్పబడిన, శి (గ్యాదిమ 
గదం=మునగ చెట్ట్లుయొక మూలము మొ॥ వానిచే తయారు చేయబడిన అగ 

దడమును, పి 'బేత =| తాగవలయును, అజళ్ళంగం వ మేషళ్ళంగిని, విశాలాభ్యాం= 

వెబ్రిపుచ్చను, విషఘ్నుం = పొత్తిదుంప, ఉత్తమారణీం = మరువము, పతి 
విషమాం=-అతి విషమును, వీటన్నింటిని, దగ్గా్వా= కాల్చి, తద్భన్మ=ఆ భన 
మును, గాల యేత్ =నీళ్ళలో చిలక వలయును, తత్ హదానిని, ఇళ్లం = ఇట్లు, 
బహుళః = పలుమారు, గాలితం == కడిగి, పాచయేత్ = వండవలయును, 
తతచ = వండు సమయమునందు, కల్కుయిత్వ్యా = కల్కముచేసి, నరలాం= 
తెల్ల తెగడను, రజనీద్దయం=ాపనుపు, మాని పనుపును, పలాంచపలక్కా 
యను, ఉదిచ్యం కురు వేరును, మంటజిష్యాం == మంజివృను, నునందచాం=ానన్న 
దుంపరాన్నను, వాకుచీమపి = చావంచాలను కూడ, (పతివాపం=[వ కేవ 
(దవ్యముగా వేయ వలయును, యత =ఎక్కూడ, బిందవః =ఈ అగదముయొక 
విందవులు, పాత్యం తే = పడుచున్నవో, తస్మాత్ =ఆకారణము వలన, తన్ని 
ర్విషే=ఆ జలము వివరహితముగా, భవేత్ =అగును, పాటలా = కలిగొట్టు, 



ఎనీమిదో అధ్యాయము 91 

పారిభ దహపారిజాత, అశ్వకర్ణం, అశ్వకర్ణము, _ శమ్యాక = లెలబెట్టు, 
శిగుకాన్ = మునగ, ఈ వృక్షములను, కలశాంతర్గ తాన్ కుండలో ఉంచి, 
దగ్గ్వా = కాల్చి, నవి కంభసి == విషముతో కూడిన నీళ్ళలో, (పీ పె బత చల్ల 
వలయును, 

తాత్తర్భుమయు: వివముతోకూడిన నీటియందుదాని యందలి రసముతగ్గును. 

కొంచెము గోరువెచ్చగా నుండును. అనేక రంగులతోకూడిన శేఖలతో | నిండి 
యుండును, అనీట్టావె నురుగుండును. ఆ నీరు బరువుగా నుండును. ఆ నీరం 

తయూ సమానముగా నుండదు. వకములు కూడ, అనీటిని |తాగుట కిష్ట పడవు. 

ఆ నీటిలో నుండు చేపలు మొ॥ చనిపోవును. ఆ నిటిని తాకుట వలన నొప్పి, 

వాపు, దురద వెంటనే గల్గును. ఈ విషదూషితమైన నీటితో వండిన అన్నమును 
తినునపుడే కడుపులో మంట (ప్రారంభ మగును. ఈ ఆహారము పచ్యమానా 
వస్టలో ఆలస్యముగా పాకమగును. పాకమైన తరువాత మూర్చ, జ్వరమును 

కలించుచున్నదీ. పాక మెన తర్వాత, నలుపు, పసుపు, ఎరుపు, అన్ని వర్ణములు 

కలిసిన మరొకరంగు శరీరమును కన్చట్లును. 

ఈ ఉప[దవములను శాంతింప జేయుటకు భూమి దోవము వలన, పర్చ 

డిన ఉప దవములలో చెప్పబడిన శి గాభది అగదము ను|తాగింపవలయును, మేష 
కృంగి ,ఇందవారుణి, విషఘ్ని ,ఉ_త్తమారణి, ఫణిజ్జకము, | పతివిషము వీటినికాల్చి, 

పి భసర్ణామును నీటితో కలిపి, వడబోయ వలెను. ఇట్లు చాలపర్యాయములు 

చేయవలెను. తరువాత ఇట్లు వడియగట్టిన నీటిని అగ్నిమీద పొకము చేయవలెను. 

పాకము చేయు సమయము నందు, తెగడను, వనుపు, మాని పనువును, వలకు 

లను, మంజిష్టను, రాస్నను, బావంచాలను, నీటితో నూరి కల్మ మైన తరువాత 
(ప కేవ దవ్యముగా వేయవలయును. ఈ అగదముయొక్క బిందువు లెక్కడ 
పడునో ఆ స్థానము విషరహితముగా నగును, కలిగొట్టు, వేప, మునగ మొ! 
వాటి నెక కుండలో ఉంచి వీటిని అంతర్జూమ పాకముచేసి తర్వాత భనసగ్రమును 

(గహించి, ఆ భన్మమును విషముతో, కూడిన జలాశయమందు చల్ల వలయును, 

ఇట్లు చల్లుట వలన ఆ విషపూరిత మేన నీరు విషరహిత మె నిర్మలముగ నుండును, 

లలిలేఖి : మార్గము నందలి జలాశయములలో నుండు నీరు విషము 

కలిపిన యెడు, కొంచెము గోరువెచ్చగా నుండును. ఆ విపోదకము చేత 

తయారుచెయ బడిన అన్నము, భోజనము చేయునపుజే విదాహామును పొందును. 

అనగా కడుపులో మంట [(పారంభమగును. అతికష్టముగా కడుపులో అనగా 

పచ్యమానావస్థయందు అది పాకము చేయబడుచున్నది. అది జీర్ణమగుచు, 
మూర్చను, జ్వరమును గల్లించును. మరియు శరీరమునందు అనేక వర్ణము లేర్చ 
డును. జఠరము నందు పక్ష్వమైన దగుచు కపోత వరమును గల్లించును, అక్కడ 

శిగ్రా్వది అగదమును వరిమాణముతో కూడిన "పెరుగులో కలిపి (తాగింప 
వలెను. శిగు అజళ్ళంగి మొ॥ వాటిని కాల్చి, ఆభసరము నుదకములో కలిపి, 
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వస్త్ర ముతొ వడియగట్ట వ్యను. ఇట్లు అనేక పర్యాయములు చేయవలెను. ఇట్లు 
అనేక వర్యాయములు చేయవలెను. "అనేక పర్యాయములు చయవలెనని చెప్పుట 
వలన .ఇదిగట్టి వడువరకు చేయవలెనని భావము* అక్కాడ నరళాదులకు చూర్థించి 
ఉదక ముతో" కల్కుముగా తయాగుచేసి ఆ పిష్టమును వై నీటిలో (పతీవాపము 
చేయవలెను. విశాలా యనా గవాకి యని అర్ధము. విషఘ్న యనగ 
గుడూచి యని యర్థము. ఉత్తమారణి యనగ కరంభమని అర్ధము. ఫణిజ్జక 
మనగా మరువకమని అర్థము " ద్రతీవాపం అనగ అర్థపాకమునందు “వేయవలెను. 
వేయవలెను. పాటల్యాదులను ఒక కలశములో * నుంచి అంతర్జూమముగా 
దానిని కాల్చి. విషముతొ కూడిన నీటిలో వివనాళశనము కొరకు ఆ భసరమును 
చల్ల వలయును, వారిభ్య దమవగా నింబయని అర్థము, సి ధక; యనగా సింధు 
వారమని అర్ధ ము. 

మూ! శీతే ఘర్మో హిమళ్ళోను. మారుతో విషసంయతః। 

(భమ మూర్చాదికారీచ కిగ్రవాది _న్హ్మ్యత చేమ్యశే॥ 
దేవచారు నతానంతా మధు కార్జున గారికమ్! 

(వ్రజకందం లతాం లో[ధం వికొరేచ్చత చూర్ణితమ్॥ 
వృజా((ోను వతాకా సుదూ మ్మ్యేషు సునువాత్యుచ, 

సర్వతశ్చూర్డ సంపర్యా. న్ని ర్విమో జాయ౭౬నిల తెః 

వికృతా భవతి చాయా పాద వే వివదూపితే। 

నిర్గ ధమతి గంధంవా తత్పుష్పుం వాచ్చిరోరుజ. I 
కుర్యాత్. ఫల ఫలాశాది కంశూ పొకాత్తి సారకృత్॥ 
భూమి ముద్దిశ్య యతో కం తత్సర్వం తత్ర చెష్యశే॥ 

(వతివదార్హయు ; వషవసంయుత$ = = విషమి(శితమెన, మారుతః హగాలి, 
నీత = శీతరు రువునందు, సుర మ వెడిగ, ఉమపేచ = (గవ గ్రిరువునందు, 
హిమః వచల్రగ (ఉండును, చకామరియు, (్రమమూర్శ్భా ._ మొు॥ వాటిని 
కలుగచేయును, తత = ఈ ఉవ[దవనులను శాంతింప చేయుటకు, 
శి గాది = మునగ మూలము మొ॥ వాటితో తయా శె న అగదము, ఇమ్య లేవ 
[పయోగింవ బడవలయును(కోర బడుచున్నది) దేవ చారు , సం సరళ దేవదార: 'నతడాగంధి 
తగరము ;,అనన్రాడా సుగన్ట్థిపాల, మధుక = అతి మధురము. అర్జున మిద్ది గో. రకం వై 
కావిరాయి, వజ కన్నం = జెముడు, లకాం=ా గరికను, లో ధ్రం = లొద్దుగను, 
వీట్లను 5 శక్త చూర్చి తకు= =మె త్తగా చూర్ణించిన దానిని, వృజా (గేసుడావృజ 
ములయిక కొనులయందు, వతాకాను" = జిండాల వె న, సుమవాత్సు = 
మిక్కిలి వెద్ద్దవెన్క, దూషింపబడిన డేరాలు మొ వాటివె న, సర్వతః = అంతట 
వికిరేత్, =చల్లవలయును, చూర్చనంపర్కాత్ =ఈచూ ర్ల ముయొక్క సంపర్కము 
వలన, నిర్విషః =విషరహితమైననిగా, అనిలః = గాలిజాయతే=ా అగు .ను 
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విషమువే దూషింప బడిన, పాదే = చెట్టుమొక్క, ఛాయా = నీడ, 
వికృ తా = విక్భృతమెనదిగా, భవతి ౨ అగుచున్నది. తతుుషు౦ == ఆ చెటు 

చ. Le) 

యొక్క పువ్వు, నిర్గంధం=ావానన లెనిదిగను, వావాలేక, అతిగన్గం ఎక్కువ 

వాసన గలదిగను, భవతి = అగుచున్నది. హృచ్చిరోరుజం=హ్మృదయము, శిరస్సు 

వీనియందు నొప్పిని, కుర్వాత = చేయును. ఫలశాకాది == ఈ చెట్టు యొక్క 

పండ్లు కూరలు మొ॥, కండూకాదురదను, పాకమవాపాకమును, అతిసారక్భృత్ 

అతిసారములను కల్లించును, భూమీముద్ది శ్వ = భూమి దోషమును గురించి, 

యత్ =వది, (పో క్షండాచెప్పబడినదో, తత = అక్కడ, తత్సర్వం = అది 
యంతయు, శన్వత=[వళ న మెనది, 

తాత్తర్థూము ; జనపదోధ్వంనకరభావములలో గాలి కూడ నొకటి, ఈ 

గాలి వివలివ్రములై న వస్తుజాలములనె వచ్చిన యొడల జనపదములకు తీరని 
వ్యాధులను కలిగించును. విషముతో కూడిన గాలుల వలన, బుతువులకుగూడ 

వై పరిత్యము గలిగి శీత రువునందు మిక్కిలి వెడి గాడ్పులు వీచుట, (గీమ్ణుర్తువు 

నందు మిక్కిలి శీతల వవనములు వీచుట మొ॥ నంభవించును. బుతు వైప 
రీత్యాదుల వలన (ప్రజలకు మూర్చాదులు గలుగును ఈ ఉప[దవములను 

శాంతింప చేయుటకు మునగ చెట్టుయొక్క మూలము మొ॥ వాటితో తయారు 

చేయబడిన అగదమును [పయోగింప వలయును. చెవదారు, (గంధి తగరము, 

_సుగన్గిపాల, అతి మధురము, మద్ది, కావిరాయి, జెముడు, గరిక, లొద్దుగ, 

వీటిని మెత్తగ చూర్చించి ఆ చూర్షమును వృ వమాగములవైన, పెద్దపెద్ద జండాల 
మైన, దూషితములై న డేరాలు మొ॥ వాటివైన, అన్నింటి వెన చల్ల వలయును, 

ఈ చూర్ణముయొక్క సంపర్కము వలన విషలివ్త వస్తువులన్నియు నిర్విషములై 
ఆరోగ్య [పదములుగా నగును. విషముచెత, నింపబడిన చెట్టుయొక్క- నీడ వికృతి 
చందిన యెడల అచట వాసన లేక పోవుటయు, ఎక్కువ వానన గలదిగోను 

ఉండును, ఈ నీడనాశయిం చిన, ఆ (శిత వస్తుజాలము, ప్యొా[దోగాదులకు 

గురి యగుదుకు. ఈ చెట్టు మొక్కు వండ్లు, కూరలు మొ॥ తినిన యెడల దురద 
అను, పొకమును, అతిసారములను కలిగించును. భూమి దోషమును గురించి 

చెప్పబడిన చికిత్సా విధానము నిచట గూడ సం కమింప చేయవలయును, 

ఫోలిలోఖు ; విషలి వముకై న మహావృతములు పర్యతాదుల యందలి శిలలపె ' 
నుండి వచ్చుగాలులు, బుతు వై పరీత్యము పొంది కీతకాలమునందు వేడి గాలు 

లను, [గీమ్మర్హువునందు చల్లని వాయువులును వీచును. ఈ గాలులు |భమా 

దులను క్రట్లించును. దెవదార్యాది చూర్జ్యములను వృజూ(గములు మొ॥ వాటిపై 

చల్ల వలయును, నతం అనగా -తగరమని యర్థము, అననా=దూరా్వాయనియు, 

వజకన్హం = సుధా యనియు, లతా=[పియంగు యని యర్థము. పతా కా 

యనగ, దవగృహోది ధ్వజపటః యని అర్థము. ఈ పతాకములు గల గృహాముల 

ఎవైనను వై చూర్షమును చల్ల వలయును. నకమ్ముస్త (ప్రదేశములయందు గూడ 
29 
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చల్లినయెడల, భూభాగ మంతయు, నిర్వివమై ఆరోగ్య [పదాత యగును, 
విష దూషితమైన చెట్టుయొక్క పుష్పములు వాసన లేనివియు, అతివానన 
గలవియును గూడనగును. దినిని వానన చూచిన యెడల, హృృ|దోగము, విర్ర 

స్సులో బాధ జనించును. ఆ చెట్టుయొక పండ్లు ఆకులు కండాషదుల కల్లిం 

చును. పలాశమనగా వ(తమని అర్థము. ఇచట విషల్నివమైన భూమికి చెప్పిన 

చికిత్సా (ప్రక్రియల నన్నింటిని (పయాగించ వలను. 

శ నచకన్యా మవిదితాం సంస్పృేద ర పరీశిణామ్। 

వివి ధాన్కుర్వతీ యోగానుగశలాః ఖలువమూాన వాక 

ఆజన్మ విషసం'యోగాత్క న్యా నిషమయీ కృతా! 

స్పరో్శోచ్చాాసాదిఖిర్వ ని తస్యా న్వ్వే తత్పరీతణమ్। 

తన్మస్తక స్య సంస్పళ్ళా స్థాయశే పుష్ప పల్ల వే॥ 

శయా్యాయాం మత్కు_ణెర్య సె) యూశకాభిః స్న్షానవారిణా | 

జన్తుభి|రిగియతే జ్ఞాత్వాతా మేవం. దూరత న్య ే త్ 189॥ 

([పతవదార్థ ము : అపరీషితాండాపరికింపబడని, అవిదితాం = పరిచి తకానటు 

వంటి, కన్యాం == అవివాహిత రమెన కన్యకను ననంస్ఫృశేత్ == తాక కూడదు, 
కుశలాఃడాచతురులై న, మానవాః = మానవులు, వివిధాన్ =ాపలువిధముశై న, 

'యోగాన్ మారక [పరయోగములను, కుర్వతే = చేయుదును, 

ఆజన్మ విషసంయోగాత = పుట్టినది మొదలు విషవస్తువులయొక 

సంయోగము వలన, విషమయీడావిశేవ. కన్యగా, కృతా = చేయబడినది 

తస్యాః = ఆ విషకన్యక యొక్క, స్పర్య్శోచ్చావ్రసాదిభిః = తాకుట, నిట్టూర్చు 
విడుచుట ఈ "రెంటిచేత, వౌ న్తిడచంపును, ఏతత్ =ఇది, వరీకణమ్ =వరీకి ంచదగి 
నది,తన్మ_స్తక స్య =ఆవిషక న్య శిరముయొక్క, సంనస్ప ర్యాత్ = తాక్షుటవలన ,పుష్పు 

పల్ల వే=పుప్ప్వులు, చిగురుటాకులు, మయ తేడావాడుచున్న వి, శయ్యాాయాం ౫ 

పడకలో, మతు లః వా నల్లులచెత, పర = వస్త్రమునంధు, యూ కాభి$ = 

"పేలచెత స్నానవారిణా = స్నాన జలముతో, జన్స్నుభిః = జంతువులలో, 

(మాయ లేవ చంపబడుచున్నది, శాండాఆవిషకన్యను, పవం=౭ఇట్లు, జ్ఞాత్వా 
'తెలునుకొని, దూరతః దూరమునుండి, త్యజేత్ హవదలి సెట్టవలయును, 

__ తాత్ఫృర్భూము : రాజు తనకు నువరిచితకాని, చక్కగా వై ద్యులచే 
సరీమీంచని, అవివాహితయెన కన్యను స్పృశించరాదు. శ|తువులు మాయో 

పాయములతో ఎత్తుకు చె ఎత్తులు వేయుటకు జంక్రగు, కానవారు తమచాతుర్య 

ముతో వలువిధములై న మారక  (వయోగములను శ్యతురాజులవై [పయో 
గింతురు. అట్టి [పయోగములలో విషకన్యా |వయాగముగూడ. నొకటిగాన, 

ల 

సె పరీక్ష అవసరమె యున్నది, 
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వ్వికన్యా లవణ మిట్టున్నది :- పుట్టినది మొదలు కోద్దికొద్ది పరిమాణ 
ముతో విషమును తివిపించుచూ మెల్ల మెల్లగా |కమానుసారము, ఏవ పరిమాణ 

మును, నిత్యాభ్యానములో సెంచుచూ, ఎక్కువ మాతలొ విషము నభ్యసింప 

చేయుదురు. ఈ (ప్రే యొక్క శరీరము, ఈ మా _త్రాధిక్యత వలన విషముతో 

నమానముగ మారును. అంతవరకు ఈ విషము నభ్యసింప చెతురు. ఈ సే 

యొక్క శరీరమంతయు, వివమయమైనట్టు ఇలిసికొని, రాజససివమునకు 

పంవుదుగు. రాజులు కళలయంచారితెరనవాకముగూడ ఆ యొక్క ఆంగిక 

హావభావములకు ముగ్గులె ఆలింగన చుం బనాదులను చెయుదురు. వీటివలన ఆ 

రాజులు విగత జీవులగుదుకు. మరియు వివక్షన్య తలవైన హా న్తములుంచినను 

వాడు చచ్చును. కాన త "లుత ఆ ('మ్రైని పంప వలయును. ఎల్లునగా ఆ 

విషకన్యతల పై పువ్పములుగాని, చిగుకుటాకులను గాని పెట్టిన యెడల వెంటనే 

అవి వాడిపోవును. ఆ విషకన్య పండుకొను శయ్యలో నున్న నల్లుల చేతను, 

ఆమె ధరించు వస్త్రములలో నుండు "పనుల చేతను, ఆమెస్నానము చేసిన 

జలములలోని జంతువులచేత గూడ మానవుడు చంపబడు చున్నాడు. 
కాన వీటన్నింటిని నంపూర్ణముగ (గహించి, ఆ వివకన్యను దూరము 

నుండియే పరిత్వజింప వలయును. 

కోలిలౌొఖు : శత్రువులను నిర్జించుటకు బయలు దేరిన రాజు అపరిచి 

మైన ,అవరీవీత యైన కన్యను తాకరాదు.ఎందుకనగా నయవంచనమందు నమర్ధు 

లేన గూఢచారులు శ తురాజుల్నవె మారక, (వయోగములను జరిపించుదురు, 

ఈ మారక (పయోగములలో విషకన్యను చావడ మొక పక్రియ యగును. 

విషకన్య యెట్లగుననగా లవణము నిట్లు చెప్పుచున్నాడు. (స్త్రీలకు పుట్టుక 

మొదలు అతిన్వల్పమైశ విషమును (ప్రతిదినము ఆవోరమువల అభ్యానను 

చేయిచుప వలన, ఆ స్త్రీలయొక్ళ శరీరమంతయు, వివమయ మగుళు, 
అట్టి విషకన్యను తాకుటచేత, అమెయొక్కు ఉచ్యానసను శరీరమునకు తగు 
లుట చేత, మానవుడు మరణించునము, అట్టి ఏివకన్యను విషకన్యగా గుర్తించు 

టకుకొన్ని పరీక్షలు చేయవలయును, ఆమెనుచేతితో తాకుటచేత, అమె యొక్క 
తలలో ముడుచుకొన్న పువ్చములు, ఆకులు వాడిసోవును. ఆమె యే పడకవె 
నిదురించునో, ఆ పడక యందున్న నల్లులుకుట్రుటచేత, మానవుడు చంపబడురు. 

వస్త్రము నందలి సునులుకుట్టుట చేత, మానవుడు చంపబడుచున్నాడు. ఆమె 

జలకములాడు నీటిలో నుండు సూక్తి జంతువులచేత అనగా మతి కాదుల చేత 
గూడ మానవుడు చంవబడు చున్నాడు, ఇట్టి పరీ క్షలచేత, ఆమెను పరీకించి, 
నీషక్షన్యగా నిర్థారణముచెసి, ఆ వివక్రన్యను దూరము నుండియే పరిత్యజింప 

వలను, 

మూ॥ నా|పఫోశితం నాతఏదితం ఖివజొనా నవేకితమ్! 

న్యాపాళితంచ నూదా డ్యెః కం; గిదానోర యే న్నపమ్॥ 
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(వతివదార్థము : భివజా=రాజవై ద్యునిచేత, నాపోతుతం=|పోదణ 

మం(తములచే (పోమింప బడని, నా విదశమ్ = తెలుసుకోన బడనిది నా 

నవేతితమ్ = చూడబడనిది, నూదాడై సః = పాచకులు మొ॥ వారిచేత, నా(పాశి 

తండాకినబడనటు వంటి, కించిత్ = కొంచెమైన అవోరముగూడ, నృపం= 

రాజును, నావోరయిత్ హతివిపించకూడదు. 

తాత్తర్భ్వము : రాజున కిది యనసరము, వమిటనగ . వె ద్యునిచెత 

(పోవణ మంతములవేత [పోతంపబడని, వైద్యునికి తెలుప బడనిదియు, 

చూపించ బడనిదియు మరియు, పాచకుడు మొ॥ వారిచేత భుజింపబడని యొ 

కొద్దిపాటి ఆహారమునుగూడ రాజునకు తినిపింపరాదు. 

కళిలోఖ : అశ రాజవై ద్యులచెత మన్య (పో కణము గా వింపబడిన ఆహో 

రమును భుజింప వలయును. వంట చేయువారు మొదట భుజింపవలెనని నియ 

మము: మిత్రులు బన్గులు "మొు॥ వారినుండి వచ్చు ఆపదలయెొుక్కా భయము 

వలన ఎప్పుడున్నూ. విషమును ఇవ్వడు అని అట్లు నియమము చేయబడినది. 

శో ధన్యం నర్వార్థ సిధాఖ్యం పాపరకోవిపాూపవామ్। 

పరం చతుష్య మాయుష్యం శతుఘ్న వక్ష్యతేఒ-జనమ్! 

(వతవదార్థము : ధన్యం =పవి[త్ర మైనది, సర్వార్ధ సిద్ధాఖ్యం = సమసమై న 

అర్థములకు గతిని కలిగించుటలో (సిద్ది చెందినది, పావర తోవిషమోపహామ్ = 

దర్శిదమును, రావసులనుండి విషము నుండి రతీంచుటను, పరం = మిక్కిలి 

చకుష్యుం = నెత్రములకు హిత మెనదియు, ఆయుష్యం = ఆయుర్వర్థకమె, 

నదియు, [తుళఘ్నం౦ం=ళ తువులను పరిమారనదియునగు, అంజనమ్ వ నేతాంజ 

నము, వక్ష్యు లే = చెప్పబడు చున్నది. 

తొత్మ్రర్యము : విపావహరమైన అంజనమును చెప్పుచున్నాడు. ఈ 

అంజనము పవి తమైనది, సమస్త ఆభి[పాయములు ఫలవంతములగు నట్లు 

చేయును. పాపములను, రాక్షసోసదవములను, విషోప్యదవములనుండి రమణ 
మును చేయును. ఇది కన్నులకు మిక్కిలి హితకరమైనది. ఆయుర్వర్థకరము, 
శ్యశ్రువులను నశింప చేయును. అట్టి అంజనమును చెప్పబోవు చున్నాడు, 

నూ॥ అథ శుక్ల పే పుణ్యఒహాని పుమ్య పునర్వసు హ_స్త చితా మృగ 

శిరః (శవణ రేవతీ శతభిషక్ (పాజాపతో్యు త్తరా శాం అన్యత మేన నవ లేణ 
యోగముపగతే భగవత్యాషధివతా (పళ స్తే ముహూ శ్తే సింధుసో[త్రః నముత్తం 
స్నిగ్ధం స పభం గన్టవర్థ చ్భెదై ౩ నీలోత్సలాభమంజన మాహశేత్ ॥ " 0 

(వతివదార్హము : అథకాతరువాత, శుక్లవపశ్నే = శుక్ల పక్షము నందు, 
పుణ్యఒహని=పవిత దినమునండు, పుష్యపునత్వను హాన్నచి తా మృగశిర; 
(శ్రవణ శెవతీ శతభిషక్. _పాజాపత్యో _త్రరాశామన్యత మేనవెవుమ్యమి, పున 
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ర్వను, హస్త, ఛిత్త, మృగశిర, (శ్రవణ, రేవతీ, శతభిష, రోహిణీ నక్ష తములలో 
న్యత మేన =పదియోనొక శున, న మ కెణడానకుత్రముతో, భగవతిడాభగవంతు 

డై న, ఓపషథివతే=ఓవధుల కధివతియైన చం|దుడు,యోగం= యోగమును ,ఉష 
గకేనతి=పొందిన వాడగుచుండగా, (వశ _స్తేముహూ కే వశనమై న ముహూ 
ర మునందు, సింధు (సోతః సముత్చ౦ = సింధునది యొక [ప్రవాహములో 

పుట్టినట్టి, స్నీగ్గం =స్నిగ్ధమెనట్టి, సప్రథం = కాంతితో కూడుకొన్నట్టి, గన A) 

వర్ణచ్చేదై * == గన్ట వర్ణ ములయొక్క. కూడిక తో, నీలోత్స లాభం = నల్ల కలువతో 
సమానమెన, అంపనం జా సౌపిరాంజనముకు, ఆఅఆపహాలేత్ పీ ఆసుకొని రావలయును. 

E 

(తౌత్న్రర్యమయు : తరువాత శుక్ల పక్షమునందు, పవి త దినమందు, . 

పుష్యమి, రోహిణీ మొ; నక్ష తములలో యేదియో నొక నక్ష తముతో భగ 
వంతుడ న, ఓవధుల కధి. పతియెన చం[ దుడు యోగమును పొందుచుండగా, 

వశ నమై న ముహూ ర్రమందు సింధునదియొక పవావాములో పుట్టనటి, 

స్నిగ్గమైన కాంతిలో కూడుకొన్నట్టి, నల్లకలవతో సమానమైన గష్ట వర్ణములు 
గల ా వీరాంజనమును తీసుకొని రావలయును. 

మూ॥ తస్యాప్టా భాగాః కనక రజతోదుంబరాణా మేక కో భాగ _స్ప 

త్సరం మూసాయాం (వవీవ్య బలిమంగల పూత్వక మగ్ని ముపసమాధాయ 
ఖదిర కదర ధవస్యందనాన్యతమ చారుభి ర్లోమమయొర్వా (పజ్వాలయేక్।. 

(నతివదార్థము ; అన్య == సౌవీరాంజనముయొక్క, అపాభాగాః=ా 
ర భాగములు, కోనక =బంగారము, రజత = వెండి, ఉదుమృరాణాం=రాగి, 

ఈ మూడింటియొక్క, పై కోభాగః = [వశ్యేకముగ ఒక్కాక్కభాగము, 
తత్సర్వం =వీటంతటిని, మూషపాయాం = మూషలో, (పకివ్యడాఉంచి, బలి 
మంగల పూర్వకమ్ =బలులు, న్వు సివాచనము ముందుగాశేసి, అగ్ని ౫ అగ్నిని, 

ఉపసమాధాయ=గహించి, ఖదిరడాచండ)* కదరడావెలిచం|ఢ, ధవహధవము 
(ధవవృతము), స్యందన= నెమ్మి ఈ వృతములయొక , అన్యతమచదారుభిః == 
ఏదియో నొక చెట్టుచేత, వాడాలేక, గోమయొః =అవు పిడకలతో, (వజ్వాల 
యేత =శకాల్చ వలయును. 

తాల్ఫ్ర్యంము : ఆ సౌవీరాంజనము రీ భాగములు, బంగారము వెండి, 

రాగి ఈ మూడు లోహములు ఒకొ్యక్క- భాగము విధి |పకారము, కలిపి ఒక 
మూసలో పోసి, బలిముంగన : స్వ స్తివాచకములచే , అగ్నిని ఆవ్యోనించి, ఖది 
రాదులలో నేదియో నొక చెట్టు యొక్క కళ్లులతో కాల్బ వలయును. 

మూ! తతళ్చార్యావలోకి క ళ్వరమార్యతారాం (బహ్మ దజాశ్విరుడేం 
(దాదిత్య, సోమవరుగా వె శ్వానర వాయు విష్ణు జనక భరద్వాజ ధన్వంతరి 

సుశుత భవ్యసుక న్యా స్కంధ చనన వైన తయా ననాష్థంళ్ళ యథా బధుర్ధి క 
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దేవతాః సుమనోతత లాజస్వ సిక సంయావనిన్తుష యవ సంస్కృత గుడ ఘృత 
మి|క పాయని రర్పయిత్యా వృద్ద వైద్య _వాహ్మణాంళ్ళ భుక్ష వాససో 

మహతీభిర్ణతీణాభిః పూజయిత్వా తసిగ్రిన్న గ తదంజనంధ్యాతం ధ్య్యాతమావర్చ 

పృథక్ పృథక్ నిషేచయేత్ గోశక్ళ[దన మూతఘృత దధి తై ద వసామజ్డా 
జైల మద్యా నర్వగంధాంబు శర్యరోదకేకుర సేఘ తధా హరీతక్యామలకరవి 
తక కాశ్శర్య మృద్వీకశృంగాటక శేరుకోత్పల నళిన సౌగంధిక మృణాళికా 
'కార్రథేఘ తధాలావ కపింజలై ణ శశహారిణ కులీరరసేషు తధా మధుక చందన, 

కాలానుసార్యనలదపద్శ కోశీర మంజిస్టా అనంతా _గ్రైరిక కుంకు మోదశేషు. 

(వలివదార్గియు ; సుమనః == మంచి మనస్సుగలవారై , తత; = తరు 

వాత, ఆర్యావలోకి తెశళ్వరం; ఆర్యతారాంశ్చడాచం।[దుర్లి, (ధువనక్ష[ తమును 

చూచి; (దెహ్మ=ా (బవ్మా; దక = దకు[పజాపతి; అశ్వి = అశ్విని దేవతలు, 

గుద = ఈశ్వరుడు; ఇం|దడాఇం|[దుడు; ఆదిత్య=ాసూర్యుడు; వరుణ=వేరు 

ణుడు; వై శ్యానరడాఅగ్సి ; వాయు == వాయువు; విష్ణు =వ్ష్టువు: జనక == జనక 

మహారాజు; భరద్వాజ హభరద్వాజుడు; ధన్వంతరి =ధన్వంతరి; సు(శుత వా 

నుశుతుడు; భవ్య =భ వుడు; సుకన్యా == సుకన్య; స్కృందవాను._బహం్రణ్య 

స్వామి, చ్యవనడాచ్యవనుడు; వై నతేయాన్ = గరుత్మంతుడు మొ॥ వారిని; 
అన్యాంశ్చ మరియు ఇతర దేవతలను; ఉక దెవతాః = చెప్పబడిన 'రేవతలను; 

యథావిధి =ాశ్నాస్త్ర ప్రకారము; అథతవాఅతీంతలను; లాజాడాసేలాలను; 
స్వ_సికాడామంగళకరముల్ల న 'నెయ్యిపాలు తెనె మొ! వారును; సంయావ=ా 

సంయావము; నిన్తుషయవ=ాపొట్లు తీసిన యవలు, వీటిచేత; నంస్కృత= 
తయారు చేయబడిన పదార్థములను; గుడడాజెల్లము; ఘృత నెయ్యి పీటితో; 
మి[ళపాయనె $డకలిపి తయారుచేసిన పాయసములచేత; అర్భయిత్వా == 
టై వేద్యాదులతో పూజించి; వృద్ధ వై ద్యబాహ్మూణాన్ =జ్ఞాన వై_ద్యులయిన 
వృద్ద | బాహ్మణులను; శుక్ల వానః = తెల్ల నివ, స్త్రములచేత; మవాతీ భిక్ష తిణాభిః = 
అధిక ధనములచేత; పూజయిత్వా= పూజించి; తస్మిన్న ౧౩ ఆ అగ్నియందు; 

తదంజనంవాఅ మూసలో నుంచిన సౌపీరాంజనమును; ధ్యాతం=కాల్బవల 

యును; ధ్యాతమావర్భ కాలు చున్న దానిని శలాకలతో ఇటునటు కదలి; 
పృధక్ పృధక=వేశ్వేరుగా; నిషేచయేక్ == ముంచవలయును; గోళక్ళ దన == 
ఆవుపేడ రనము; మూత మూ తము; ఘృతడానెయ్యి; దధి=వెరుగు; 
తొద తేనె; వనైవన; మజ్జి = మజ్జ; తై ల = నువ్వులనూనె; మద్య సారా 
“యము; సర్వగంధాంబు = సమ_స్ప్సగంధములతో కూడిన నీరు శర్మ రోదక = 

చక్కెర కలిపిన నీళ్ళు; ఇతమురసేషు = చెరుకు రసములందు; తధావహఅక్సే; 
వారితకీ కరక్కాయ; ఆమల కీవాఉసిరిక్కాయ; వీఖితకి = తానికాయ; 
కాశ్ళ్శర్య = పెగ్గుమ్ముడు; మృద్వక = దాత; కశృంగాటక -శ్యంగాటకములు; 

శ శక ఇభ్యద్రమున్హలు; ఉత్చల == కెల్లకలువలు; నలినవానల్ల కలువ; సౌగంధిక డా 
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కామంచిపూలు; మృణాళిక =తామర తూడు; ఈ దవ్యము లయొక్క; క్వాభేషు = 
కషాయములందు; లావాహలావుకపిట్ట; కపింజలడాక పింజలము; ఏణాడాలేడ్డి; 

శశాకుంచదేలు; హరిణ=వహారిణము; కుభీర = కులీరమను పడి; వీటియొక్క; 

రసేషుడా మాంన రసముల యందు; తధాడాఅ్లు; మధుక -- మధుయప్సి; చందన2, 

చందనము; కాలానుసార్య= ఇాతి పువ్వు; నలవ == అవురు వేరు? పదక = 

తామరపువున్చ; ఉశీర వట్టి వెళ్ళు: మం బిస్థ. = మంజిష్టు అనంతా=ానుంగధిపాల; 

7 రిక దా కావిరాయ్యి; కుంకుముాకుంకుము పువ్వు "సిటియొక్క; ఉదశేషు = 

ఉదకముల యందు; పృథక్ పృథక్ = వేర్వేరుగా? నిషేచయేళ్ 
ముం చవలయును. 

తొత్తర్భ్యయు ; ఈ సాపిరాంజనమును మూనలో నుంచి అగ్నిలో పెట్టు 

టకు ముందు ఓషధులకు అధిపతియైన చం(దుణ్ణి, |ధువనక[త్రమును చూచి 

[బహ్మోది "దేవతలను శా(స్త్రమునందు చెవ్పబడినట్టుగా పుష్పములు, -సేలాలు, 

ఆశతలు వీటితో సనమం[తముగ పూజించి, మంగళకరములై న నెయ్యి, పాలు, 

తేనె, పొట్టు తీసిన యవలు, గోధుమలు మొ॥ వాటితో సిద్దము చేయబడిన 

పచార్థములను నివేదనముచెసి, జ్ఞానముచెత వృద్దులెన వ వైద్య బావ్మాణులను 

శెల్లని వ(స్త్రములచేత, ఎక్కువ లగల బంగారు మొ॥ దతీణలచేత పూజ్య 

భావముతో గౌరవించి అగ్నియందలి మూసలో నుంచిన ఈ అంజనమును శస్త్ర 

శలాకలచేత అటునిటుకదల్పుచూ, ఈ[కింద నుచాహారింపబడు |దవ్యముల చెత, 
తయారుచేయబడిన కాషధములో వేత్వేరుగా ముంచవలయును, 

ఆ [ద్రవ్యము లవి యనగా గోవువేడ యొక్క రసము, గో మూ[తము, 

గో ఘృతము, సునుగు, తెనె, వస, మజ్జి, ఆ లము, మద్యము, నర్వగంధములతో 

కూడుకొన్నజలము, శర్కరకలిపిననీరు, చెరుకురనము, కరక్కాయ, ఉసిరికాయ, 

తానికాయ, వెగ్గుముగ్తడు, (దాత, శాంగాటకములు, భ|దముస్తలు, తెల్ల 

కలువలు, నల్ల కలువలు, తావురతూండ్లు, ఏటి యెక్కు క్రషాయములో, అశు 

లావుక పిట్ట, కపింజలపిట్ట, లేడి, కుందేలు, జింక, కురిరము, వీటియొక్క 

మాంసరసము లందు, అశ్లే మధుయప్రి, చందనము, ఆాతిపువ్వు, అవురువేరు, 

తామర పువ్వులు, వట్టివేళ్ళు, మంజిష్ట, సుగంధిపాల, కావిరాయి, కుంకుమ 

పువ్వు వీటిని చూర్శించి, నీళ్ళలో కలిపి, తయారు చేసిన కడుగులో మంచి 
మనస్సు గలవాడై “పేశ్వేరుగా ముం చవలయును., 

నూ॥ తతః శుక వాససి బదాం ద్వాదళ రాత మాంతరి ఇ. ౭ మృసి 
. ౧ (౪ 

(వతివదార్థము : తతఃడాతరుచాత, శుక్ల వాససి=ా తెల్లని వస్త్రములో, 

మర్చ్వ్వా=బంధించి, ద్వాదశ -రా|తం = పం(డెండు రా|తులు, అంతరిక డా 

1 బసికావరజలములో ముంచి, చాసయేత్ =యుంచ నలయుును, 
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మూ! తతశ్ళాయా యాం విశోష్య స్ఫటిక, ముకా, [వవాల కాలాను 

సార్య, (వపతీవాపం, పునఠపి, బలిమంగల పూర్వకం మహాద్వానసా కన్యయా 

దృషధి ేమయిళ్వా నువర్ణ, రజత, త్మామ శంఖళైల ద్విరద రదనగవల 

వెథూర్య, స్పటిక మేమళ్ళంగాసన సారాన్యతమ ఘటితాయా మంజని 

కాయాం నిధాపర్ణేత్ | 

(వతివదార్థము : తతః తర్వాత, ఛాయాయాం నీడలో, విశళోష్యు వ 

యెండించి, సృటిక =పటిక, ముతా హముత్యము, (పవాలహపగడము, కాలాను 

సార్య= అాతిపువ్వు,వీటిని, (పతీవాపం=చేర్చి, పునరపి ౭మర లకూడ,బలిమంగళ 

పూర్వకం హబలిమంగళ పూర్వకముగా, మహాద్వాసన = బాగు గాపొట్టుతీయబ డిన, 

కన్యయా == కలబందతో, దృపషధి= ఆాతివై న, పషయిత్వా = నూరి, సువర్ణ = 

బంగారము, రజత హై వెండి, తా మ=రాగి, శంఖ శంఖము, శ లడారాయి, 

ద్విరదరద == వనుగుదంతము, నగవలవ అవుకొముత్రి, వెథూర్య= వై థూర్యము, 

స్ఫటిక =పటిక, మేవశ్ళంగి=ామేక కొమ్ము, ఆనవసార =ఆసవసారము, అన్యతమ 

ఘటితాయా ==వదియో ఒక దానితో కలిపిన, అంజనికాయాం=ాభరణిలో, 

నిధాపయేత్ ౫ ఉంచవలయును, 

తొత్త్రర్యూము : తరువాత శత వస్త్రములో 19 రా|తులు వర్ష జల 

ములో ముంచి ఉంచిన ఆ సొవీరాంజనమును నీడలో నెండించి, దానిలో పటిక, 

పగడములు, ముత్యములు, ఆాతివువ్వు వీటిని చూర్చ్మించి, కలిపి, మరల బలి 

మంగల పూర్వకములై సట్టి పూజావిధానములను సలిపి చెతోలు నంతయు 

వలిచి వేసిన కలబందతో కలిపి జాతివైన మర్దించి బంగారు భరిణలోగాని, వెండి 

భరిణలోగాని, రాగి భరిణలోగాని, శంఖములోగాని, ఏనుగు దంతపు భరిణలో 

గాని, జాతి భరిణలోగాని, ఆవు కొమ్ములో గాని వఏదయో భరిణలో దినిని 

ఉంచవలయును, 

మూ+ అథ పునరపి పూర్వవత్ కృతన్వ _న్హ్యయనం సాపి| కణ కర్రలా 

సర్వ విద్విజన్యా విదవ_త్తదభి సంస్కుర్యాత్ | 

(వతివదార్డమయ : అధడాదీని తరువాత, _పునరపిడామరల, పూర్వవత్ 
కృతన్వ_స్హ్యయనం = వెనుకటివలె చేయబడిన స్వస్తి వాఛనము, సావి (కణ 
కరశాణా సౌర మార్గముద్వారా, నర్వవిద్వ్దజనాశ్త నమస్త జ్ఞానము లయం దారి 

తేరిన అధర్వవేద పండితులై న (_బాహ్మాణులు, _ విధివత్ =శ్నాస్త్ర |వకారముగా, 
తత్ =ఆ అంజనమును, అభిసంస్కు-ర్యాత్ సిద్ది చేయవలయును. 

తాత్సర్థూము : భరణి యందుంచబడిన అంజనమును మరల వెనుకటివలె 
సౌరమాళ్షము చ్యారా న్వ్తి వాచనాధులను చేసి, అధర్వ వేథమునందు పండితు 
జె న | బాప్యాణుడు మరల శాస్త |పకారము ఈ అంజనమును శుద్దివర+ ల శ్రణుడు మరల శాస్త | ధ్ చ 
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మూ॥ తతో గజస్కంధ మారోవ్య పాండురచ్చ (త చామరవాలవ్యజనై $ 

అనుగతం తథా శంఖ దుందిభి స్వనై * ద్విజాతివర (పయుక్తైళ్ళ వేదవాద 
మిశె 9 పుణ్యాహమో _మెః కృత పుష్పోపహోరం వైద్య గృహాన్నాయక 

గవాం అను పవేశయేత్ | 

(వతివదార్థము : తతః=అటు తరువాత, వైద్య గ్భహాత్ = రాజ 

వైద్యుని యొక్క గృ హమునుండి, గజస్కంథం =పఏనుగు యొక్క మూపు 

రము వెన, ఆరోప్య౫౭ఉంచి, పాండురచ్చ[త చామర చాలవ్యజవై ః = తెల్లని 

రంగు గల గొడుగు, వింజామరలు, విసనకరలువెత, అనుగతం = అనునరించి 

వెళ్ళుచున్నట్టి, తథా =అన్తే, శంఖ = శంఖములు, దుందుభి=దుందుభులు, వీటి 

యొక్క, స్వనై ౩=శబ్దములచేత,ద్విజా తివర _పయు క్షైః= | బాహ్యుణులయొక్క 

ముఖము నుండి వెడలుచున్న, పేదవాదమి శ్ర 0; = వేదవాక్యములతో కలిసిన, 

పుణ్యాఃఘో-షెః =న్వ స్త్రి వాచనముల యొక్క ళబ్బములచేత, కృ తపుష్పోపహారం 

— వేయబడిన మాలలు మొ॥ ఉపహోారములను వేసి, నాయక గృహం=రాజు 

మొక్క ఇంటిలోనికి, అను (పవేశయేత్ = పవేశింపచేయవలయును. 

తాళ్సర్భోయు ; తరువాత రాజవై ద్య గృహామునుండి యేనుగు అంశారి 

వెన ఈ అంజనమును పెట్టి, తెల్లని వింజామఠల చేత వీచుచూ, తెల్లని గోడు 

గుల చేశ ఎండ, గాలి మొ॥ తగులకుండా పట్టుకొని, శంఖములను పూరించుచూ, 

ఢప్పులను వాయించుచూ, ఉ_త్తముకై న (ాహ్మణులచేత, వేద వాక్యములతో 

గూడిన స్వ_న్ల్యయనాది ఘోషములచేత వేయబడిన పువ్పమాలలు, ఉపహోర 

ములును వేసి, రాజ సౌధములోనికి [పవేశింప జేయవలయును. 

మూ॥ అనంతరంచ తేన విచేహాధిపోపధి మేన సర్వాన్టేషు సిద్దేనాంజనేన 

యథోక్తానామే వాంజన భాజన (దవ్యాణా మన్యతమయా, శలాకయా 

గో_ావ్మాణ పూజా పూర్వకం శుచిః సన్యమః భూత్వాధార ణీమిమాం విద్యా 

మధీయ మానః పూతః పూర్వ మతి. ద&ీణం అంజయేత్ | 

(ప్రజిపదార్భ్ యు ; అనంతరమ్ హఅనంతఠము; విచేవోధిపోధి మేనక పి దేహ 

లాజు చేత చెప్పబడిన, సర్వాన్టషు ==సమ_స్త (పయోజనములలో" సిద్దేన=ా 

సిద్దము చేయబడిన, లేన అంజనేన = ఆ అంజనముచేత, యధథోకోనామేవ = 

పూర్వము చెప్పబడిన, అంజన భాజన దవార్టాణాం=అంజనమునుంచు భరణిని 

తయారు చేయుట కువయాగించిన (దవ్యములలో, అన్యతమః = వదియోనొక, 

థలాకయా శలాక చేత, శుచిః = అంత 8ళుద్దె, బహిళ్ళుద్ది కలిగిన, సన్యమః = 

నియమములతో కూడిన వాడుగ, భూత్వా = అయి, గో బాహిణ ప్రూజా 

పూర్వకం గోవులను, |జాహ్మణులను పూజించి, ఇమాం=ఈ శైస్పబోవు, 

ధారణీం విద్యామ్ = ధారణీ యను విద్యను, అధీయా నః జపించుచున్నవాడై, 

పూత =వవ్యిత నునన్కుడై , పూర్వండా మొధట, ఛడిణం అతి ఇకుడికంటిల్ , 
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అంజయిత్ =అంజనము వేయవలెను, 

తాత్తర్బ్చూమయు ; తరువాత విదేహ మహారాజు చేత ఉపచేశింవబడిన 

సర్వార్థ సిద్ధితమైన ఈ అఎజనము చేత పూర్వపు భాగములలో చెప్పిన అంజన 
భర ణిని తయారుచేయుట కువయోగించిన (దవ్యములలో వదియో నొక (దవ్య 

ముతో తయారు చేయబడీన శలాకతో గో (బాహ్మణులను పూజించి వవిగత్రుడై 
నియమవంతుడై ఈ చెప్పళోవు ధారణీ విద్యను జపించుచున్న వాడై. పవి|తమైన 

మనన్స్ఫుతో గూడినవాడై మొదట కుడికంటిలో అంజనమును చేయవలయును. 

మం[తము : 

... నమశ్చకుః పరిశోధన రాజాయ తథాగతా యార్డ శే సమ్యక్ సంబు 
దాయ! తద్య థా. | 

ఓం చముః (ప్రజ్ఞా చతుః విజ్ఞాన వక్షః విశోధయ స్వావో॥ 

తాత్భార్యుము : ఈ కన్నులను పరిళోధించు రాజునకు నమస్కారము. 

అన్తే బుద్దునకు నమస్కారము. ఎట్లనగా ఈ కన్నులు, (పజ్జా చకువు, జ్ఞాన 
ఛకువులను చక్కగా శోధనచేయును, 

ఇచట వాగ్భటుడు బెద్దుడు గాన ముందుగా బుద్దునికి నమస్కారము 

చేసెను. కాన ఈ అంజను చేయునపుడు ఎవరై ననూ వారివారి ఇష్ట దేవతలకు 
నమస్కారముచేసి ఈ అం.'నము నిడవ లను, ఇట్టుచేసినయె డల వారికిష్ట్ర సిద్దిగల్లును, 

మూ॥ తతవోత్వరం తామేవ ఛారణీం అనుసంన్మరణ్ సాయం [పాతః 

(పత్యహం, ఏతత్ పరం వవి|త్ర మారోగ్యకర మూర్జస్కరం సర్వ విఘ్నహర 
మంజన మశ్విభ్యామిం[దన్య వృ త్రవధాభ్యుది తస్య పాక వకల్పితం. తసాగ్రిదేత 

(దాజ్ఞామ్ రాజమహా మా తాణాంచ మహీం విజిగిషమాణానాం (వాహ్ముణా 

నాంచ వేదాధ్యయన మన్యద్వా మవాచ్చా స్త్ర మవగావామానానాం (పనన్న 

మగా ఖివమక (పక్ ల్పయేదితి ! 

(ప్రళివదార్భీయు : తత్రహాత్ అటు. తరువాత, పరం = ఉత్కృష్టమైన 
ఆామవైాచదానినే, ధారణీం = ధారణిీ మం|తమును, అనుసంనగెరణ్ కా జపిం 

చుచు, సాయం=ాసాయం కాలము, [పాతః =ఉదయము, [పత్యపహః = [పతిదినము, 

ఏతత్ ఇది, పరమం ఉత్కృష్ట మెనది, పవిత్రం=పవిత్రమెనది, ఆరోగ్య 
కరం = ఆరోగ్యమును చేయునది, ఊర్జస్కరం ఉత్సాహమును వృద్ది పరచునది, 
సర్వవిఘ్న వారం = నమ_స్షమైనవిఘ్నములను పార తోలునదియొన, అంజనం == 
అంజనమును, వృత వధాభ్యుది తస్య వృ తాసురుడను రాతనుని సంహారించు 

టకు ఉద్యుక్తుడై న, ఇం|గన్యడాఇం[దుని కొఅకు, [పాక్ పూర్వము, అశ 

భా్యం = అశ్విని దేవతలచేత, (పకల్పతం = తయారు చేయబడినది, తస్మాత్ = 

అశారణము వలన, 'ఫతధ్"దాఈ అంజనమును, రాజ్టాంపారాజులకొరకు, మహీం 
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భూమిని, ఏ బిగ్నిషమానానాం=భూమినిజయించు కో రిక గలవారలకు, రాజమవో 

మా|తానాం=రాజుతో సమానమెస ఐశ్వర్య వంతులకు, _బాహా్యాణానాం == 

|బాహ్మణులకు, వేదాధ్యయనం = వనేదమునుచదువుట, అన్య ద్యావా లేక వేశేదై న, 

మహాక్ = గొప్పదైన, శా(స్త్రం=ాశ్నాస్త్రమును, అవగాపామానానాం = అవగా 

హన చేసుకొనెడి వారి కొరకు, |పసన్నమనాః = (వ నన్న మైన 

మనన్సు గలవాడై , భిషక్ = వై_ద్యుడు, | వకల్పయేత్ = తయారు చేయ 

వలెను, ఇతి= అనీ, 

తాత్సర్భుమయు : ఈ అంజనముయొక్క మహత్వమును గురించి ఇట్టుచెవుు 

చున్నాడు. అటు తరువాత నై నుదావారించిన థారణీ మాత్రమును జపించ 

వళను. మరియు ఈ మం|తమును సాయంకాలమున, ఉదయమున, (పతిదినమును 

దినిని జపించుట వలన, మానవులు పవి[తవంతులుగను, ఆరోగ్యవంతులుగను, 

సమస విషముల నుండి విముకి, పొందిన వారుగను, అగుదురు. ఇట్ట మవహాత్సర 

గుణములు పసాదించు, ఈ -'అంజనమును అశ్వినీ 'చెవతలు వృ తాసురుడనూ 

రాక్షసుని సంవారించుట కుద్యుక్షుడెన. దేవేంద్రుని కొరకు మొట్టమొదట 

తయారు చేసిరి, అప్పటి నుండి రాజుల కొఅకు, రాజుతో సమానమైన ఐశ్వర్య 

వంతులకును , భూమిని జయించుటకు కోరికగల పరా[కమవంతులకు. (వావా 

ణుల కొటకు, వేద పండితులకొఅకు, శాస్త్ర పండితులకొరకు, (ప్రసన్న మనను ,- 

ఉన వై ద్యుడు తయారు చేయుచున్నాడు (చేయవలెను) 

కోలిలోఖు : ధన్యం సర్వార్ధ సిద్దాఖ్యం= * + భిషకి (పకల్పయిుదితిఅను సూత 

పర్యంతము శ శి లేఖ వ్యాఖ్యానము వివరింపబడుచున్న ది, 

అథ అనునది మంగళ వాచకము. శుక్ల్షపక్షుము నందలి చ్వ్యాదశళ, నవమీ 

తిథులందు, వగలు, పుష్యమి మొ॥ నక్ష[తములలో వదియో ఒక నవ[తముచెత 

చం[దుడు సంయోగమును చెందిన వాడగుచుండగ = [(వళ_స్తమెన ముహూర్తము 

నందు, సింధునది యొక్క [పవాహములొ పుట్టిన ఈ సౌపీరాంజనమును 

(గహింపవలెను, ఈ సౌపీరాంజనము రి భాగములు, ఒక భాగము కనకాదులు- 

వీటన్నింటిని ముద్దగా చెసి, మూసయొక ,- మధ్యలో నుంచి. సమం|త్రముగా 

[పోతుంచి బలులు స్వ_స్టీ వాచనములవేత అగ్నిని పూజించి చండ మొ॥ కనుల 

చేత, నుగ్గుల చేత మండింపవలెను. ఈ మూసను ఆ అగ్నిలో నుంచవలెను. తరు 

వాత అక్షతలు, పుష్పములు మొ॥వాటి చైత్ర వృద్ద వైద్యులను, _బాహ్మణులను 

పూజించి తెల్లని వస్త్రముల చేత, భూరి సంభావనలచేత వారిని సత్య-రించవలెను, 

తరువాత ఆ అగ్ని యందలి మూనలో నున్న ఈ అంజనమును శలాకచేత అటు 

నిటు కదల్ఫుచూ గోమయన్వరనము మొ॥ వాటిలో యుంచవలెను. తరువాత 

ఆ సౌవీరాంజనమును నీడలో నెండించి పొట్టు దీయబడిన కలబంద రవములొా 

కలిపి రాతినై వేసి నూరి ఖంగాను భరిణళలోగాని, వెండి మొ॥వాని భరణితో - 
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గానీ ఆ అంజనమును జా|గత్తగా యుంచవలెను, తరువాత ఆ భరిణను వెద 

గృహములో నుంచవలఠలెనస . తరువాత ఆ భరీణిని మగల స్వ స్తివాచనాదులచేత 

శుద్దిపరచి ఏనుగు అంభారి వైన యుంచి, పుషృమాలలు వేసి మంగళతూర్య 

రావములతో చేద పశనముతో న్వన్తి చాక్యములతో _రాజగ్భహమును 
చేర్చవఇను. 

మూ! ౯థ యోగాః !పవత్యంశే బృవాన్పతి కృతాః శివా 

యాన్ సేవమానో నృపతిః శతృభోరనై తి వంచనామ్ 

బిల్వాఢకీ యవశార' పాటలీ బాహ్రికోషణాః! 

(శ్రీపర్షీ శాల )లీ యుక్తా నిషా ఏధః |పోకుణం వరమ్॥ 

సవిషం [పోక మేత్ తన నదో్యోభవతి నిర్విషమ్ 

యవ శేంధన పానీయ క్ర శయ్యాసనౌదనమ్। 

కవచాభరణ ఛ(త బాలవ్యజన వేశ్ళచ। 

క: పాటల్యతి విషా శి(గు గోపీపునర్నువమ్! 

సమంగా వృషమూల త్వక్కపిత్ణ వృషళోణిత మ్। 

సవా దంతశఠరం తద్వత్ |ప్రోతణం విషనాశనమ్। 

లావా పియంగు మంజిస్టా సమంగాల వా రేణుకొః। 

సయష్థ్యావ్యో మధు సంయుకాః బ|భుపి తెన కల్కి తాః॥ 

నిఖనేద్గో విషా ణస్టాః సప్త రాక మహీత లే। 

తతః కృత్వా నుణింహేమ్న్మా బ్యం వాన్తేన ధారయీత్ ! 

నంస్పృష్టం సపిషం తేన సద్యోభవకి నిర్వివమ్॥ 

మనోవ్యాల శ మీపుష౦త్వజ్ని శా శ్వాశ నగ్గపాః। 

కపిత కుష్ట మంజిష్టాః పి తేన నూ క్షకల్కితాః। 

శునోగోః కపిలాయళ్ళ్చ సౌమ్యాభో్యో౭యంవరో౭గదః॥ 

విషజిత్ పరమంశార|్యో మణి రత్నంచ పూర్వవత్ 

మూషిశాజరువ* నాపి హస బద్ధా విపాపవోః॥ 

([వతిభదార్థ ము : అథ = తరుచాత, బృహస్పతికృళతాః ఊం బృహస్పతి 

చేత చేయబడిన, శివాః=మంగళకరములై న, యోగాః = యోగములు, (వవ 
క్యుంతే == చెప్పబడుచున్న వి, యాన్ = ఏ యోగములను, నేవమానః=ైసేవింప 

బడిన వాడై, నృవతిః= రాజు, శతృభ్యోః = శ[తువులనుండి, వంచన్లాం డా 
మోసమును, నై తి= పొందడు, బిల్వ = మానెడు, ఆఢకీ=క్షందులు, యవజార. 

=యవశారము, పాటలీ=కలిగొట్టు, బాహ్లీక =ఇంగువ లేక కుంకుమ పువ్వు, 

ఊపషణాః మ్రియములు, (శ్రీపర్టి = పెగ్గుమ్ముడు, శాల్మలీ బూరుగ, వీటితో , 

యుకా=క లిపిన, క్వాధః వా కషాయము, పరం కా మిక్కిలి, | పోకణమ్ = |పోతణ 

మునకు తగియున్నది,నవి షండావిషముతో గూడిన (ద్రవ్యమును, అనా = ఈ 

కషాయనుతో, | పోళతయేత్ = [పోడింపవలెను, కన = ఈ ప్రోక్షణముతో, 



ఎనీమీదో తఆధ్యాయము గ్రీస్ 

సద్యః = వెంటనే, నిక్విషంజావిపరహీతమైనదిగో ఆ వస్తుపు, భవతి == అగు 
చున్నది, 6రవస=ాయవసము (పశువులు మొ॥ తినును గడ్డి మొ॥), ఇంధన 

కక్తులు, పానీయ = పానయోగ్యమైన జలమందు, శస్త్ర శ స్త్రము, శయాన్ది 

=పడక, ఆసనాాపీటలు మొ॥ ఓదనమ్ = అన్నవు, కవచా వ, కవచము, 

అభరరూ = తొడుగులు, ఛ|కా = గొడుగులు, చాలవ్యజనా = వింజామరలు, 

చడామరియు, వేశా == గృహము, నద్యః = వెంటనే, లేన ఆక పాయముతో 

(పోతి.చుటచేత,నిర్విషం = విషరహిత మైనదిగా, భవతి == అగుచున్నది, శేలు= 

విరిగి చెట్టు, పాటలీ = కలిగొట్టు, అతివిపా = అశివిమ, శిగు = మునగ, 

గోపీ = నుగంధిపాల, పునర్నవమ్ = తెల్ల గలి ఉరు, సమంగా = మంజిష్టా, 

వృషమూలత్వక్ = ఎలుక ఇెవిచెట్టు యొక్క మూలము, బెరడు, కపిత 

వెలగ, వృషశోణితంచఎద్దు యొకు రక్తము, సపాదంతళఠ == పులిచింతతో 

గూడ, తద్వత్ వెనుకటి వలె, |పోకణమ్ = (పోఓణము, విషవనాశనం విష 
మును నశింపచేయునదిగా, భవతీ=-అగుచున్నది. 

లా జాలక, (ప్రియంగు = _వింఖణము, మంజిష్టూ == మంజిష్టా 

సమంగాైమునుగు చామర, ఆల=తాలక్రము, మధుయుతా=శేనెతోచేర్చి 

బ|భుపి_శ్తేన = ముంగిస పి త్తముతో కలిపి, కల్కిళాః =కల్కము చేయవలెను 
మహీత లే= భూమియందు, స_ప్పరా|తం = పడుదినములు, గోవిషాణ స్థాన 
ఈ కల్కము ఎద్దుకొమ్ములో యుంచి, నిఖనేత్ =పాఓపెట్టవలయును, తతః 

దాని నుండి ఆ కల్కమును తీసికొని ఆ కల్కముతో, మణికృళ్వాహమణి వలె 
గుం డముగాచేసి, పేమ్నా=బంగారముతో, బద్దండాకవచమును చేసి, 

వాసేనడవా స్తముతో, ధారయేత్ ధరించవలెను, సవిషండావిషముతో గూడిన 
పదార్థము, "తేన = ఈమణి చేత, సంస్పృష్టం =తాక బడిన యెడల, సద్యః = వెం,టనే, 

నిర్విషం = ఆ పదార్థము. విషరహిత మై నదిగా, భవతి అగుచున్నది, 

. మనోవ్యా = మణిశిల, ఆల వతాళకము, శమీ పుష్ప =జమ్మి పువ్వులు, 

త్వక్ = దాల్చిన చెక్కు, నిషావాపసుపు, శ్వేతసర్ల పొ= తెల్ల ఆవాలు, కపిత్డ = 

వెలగ, కుష్టడచెంగల్వ కోషు, మంజిష్టాః =మంజిష్ట, ఈ (ద్రవ్యముల యొక్క 
© అ ౬ లు 

చూర్ణ ములు, ళున=కుక్కయొక్క_, క పిలాయాః =క పిలవర్షముగల, గో 

ఆవుయొక్క, పి త్తేన ==పి_త్తముతో, శక్షకల్కితాః =మృదువై న కల్కముగా 
చేయవలయును, సౌమ్యాఖ్యః == సొమ్య అను సేసుుగల, అయలఅగదఃచ౫ ఈ అగ 

దము, వరః = ేస్ట్యమెనది, పరమం మిక్కిలి, విషజిత్ =విషమును జయించును, 

పూర్వవత్ = వెనుక్ర్షటివలె, అనేనవదీనితో, అతడాఇక్ళ-డ, మణిః 2మణి, 
కార్యః చేయదగినది, మూషిక =-ఎలుక చెవియాకు, వాడాలేక, అజరుః=౭ 

అజరుహాము, ఈ ఇంటిని, హా న్తబద్దా చేతికి కట్టుట వలన, విషాపహో డావిషము 

నశించి పోవును, | 
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తాలళ్ళర్భుము : అంజనోపయోగమును చెప్పిన తరువాత . బృహస్పతి 

చేత సిద్దము చేయబడిన మంగళకరమైన యోగములను చెప్పుచున్నారు. రాజు 

ఈ ఇోగములను శే వించినవాడై. “శత్రువు లతో మోనగింపబడడు. 

మారేడు, కందులు, యవతారము, కలిగె టు, ఇంగువ, తెల్ల మిరియాలు 

పెగ్గుమ్ముడు, బూరుగ వీటిని, విధిపకారము శ్వాధముగా సయారుచేసి, 

విషముతో కూడిన పదార్ధములవ్రై చల్లిన ఎడల, ఆవి వముతో కూడిన పదార్థము 

లన్నియు వెంటనే విషరహితములగుకు. ఈ | పోవతణముచాలా ఉత్సష్ట్ర మె మెనది. 

విషముతోకూడిన వంట చెరుకులు, ( తాగునీవు, పశువులుమొ॥ తినునట్ట క సవు, 

శస్త్రము, పడక, కూర్యుండు వీటలు మొ॥, అన్నము, నె నికులు ధరించు కవచ 

ములు, ఆభరణములు, గొడుగులు? వింజామరలు, గృహములు, "ము॥ వస్తువులు 

ఈ క్వాఖముతో (పోతించిన యెడల వెంటనే విషరహితములుగానగును. విరిగి 

చెట్టు, కలిగొట్టు, అతివిష, మునగ, నుగంధిపాల, తెల్లగలి జేరు, మంజిష్ణా, ఎలుక 

౩ెవిచెట్టుయొన వెర్కు బెరడు, వెలగ, ఆవుయొక్చ. రక్తము, పులిచింత పీటిని 

చూర్తి ంచి కషాయము పెట్టి ఆక సూయముతో విషముతో కూడిన వన్తువులవై 

పోతీంచిన యెడల, ఆ వస్తువులు విమరహితములగును. లక్కు, చుంఖణ ము, 

మంజిష్ట, మునుగు 'దానుర, తాళకము, గోశెంట విత్తులు, యష్టి మధుక ము 

వీటిని చూర్ణి ంచి తేనెతో కలిపి ముంగిన పిత్తముతో కలిపి కల్కము చేయ 
వలయును. ఆకల్కమును ఎద్దు కొమ్మలో నింపి భూమిలో 7 దినములు 
పాతి పెట్ట వలయును. తరువాత ఆ కొమ్మును వెలికి దీసి ఆ కొముగ్రలో నుండు 

(ద్రవ్యమును గుళికగాచేసి ఆ గుళికకు అపరంజి శేకుతో కవచమిచ్చి, చేతిలో 
కట్ట వలయును, ఆ చేతితో విషపదార్థములను తాకిన యెడల అవి వెంటనే 
నిషాషములగును, 

మణిశిల, తాళకము, జమ్మిపువ్వులు, దాల్చినచెక్క, పనప్పు, శొల్లమిర 

యాలు, వెలగ, చెంగల్వ కొను, మంజిష్ట ఏటిని చూర్జించి, కుక్కు లేక ఆవు 

మొక్కా పిత్తముతో మెత్తగా మర్దించి, చిక్కగా చేయవలయును. దినిని 
సౌమ్య అను సేరుగల అగదముగా చెప్పబడుచున్నది. ఇది చాల _శమ్మమెనది. 

విషమును జయించుటలో ఇది చాల ఉత్కృప్రమెనది. ఇచటకూడ వెనుకటివ లె 

ఈ ఆగదమును గుళికగాచెసి వెనుకటి వల యుపయోగింవ వచ్చును. ఎలుక 
చెవియాకు అజరుః, ఈ రెంటిని చేతికి కట్టిన యెడల విషమును నశింప చేయును, 

ళోళిలోఖ : తరువాత, బృవాన్నతి చేత సిద్దము చేయబడిన యోగములు 
చెప్పబడు చున్నవి. ఈ యోగములను సేవించిన, రాజు శ్యతువులనుండి మోస 

పోడు. విల్వాది క్యాధముచేత విషముఛేత కూడిన గడ్డి "మొ॥ వాటిని పో తిం 

చిన యొడల అవి వెంటనే విషరహితములగును. ఆఢకి యనగ కందులని 

యర్థము. ఛాహ్లీక మనగ కుంకుమ ఫపువ్వని అర్థము. గోపి యనగా నుగంధి 



ఎనీమీదో ఆధ్యోయము jg? 

పాల, దంతశఠ యనగ పులిచీంత యనియు,  మాదీఫలమనీయు  అరము. 
లాజాదులు తేనెతో కలిపి, ముంగిస పి త్రముతో క ల్కుముగా తయార. శేసి, 

ఆ కల మును, ఆవు కొమ్ములో నుంచి 7 దినముఖు భూమిలో పాతి పెట్ట 

వలయును, తరువాత ఆ కొమ్ములోని జెొవధము గుళికగా త్రయారుచపి, 

అపరంజి శేకుతో కవచ మియ్యవలెను. తగువాత ఆ మణిని చెతికి కట్టుకొన 

వలయును. మణి కట్టుకొన్న చేతితో విషముతోకూడిన వస్తువులను తాకిన యెడల 
నిషరహితములుగా నగును. మణిశిల మొు॥ వాటి కుక్క పి తముతోగాని 

కపిల గోపుయొక్కొ పిత్తముతోగాని చక్కగా మగ్గించి, పిష్టముగా తయారు 
చేయవలెను. వెనుకటి అగదమున కంశు, ఈ అగదము విషనాశనము నందుత్కు 

వ్రయమెనది, ఈ అగదము ఘు సామ్వయని వెట్టబడనది. మూషిక యను ఓవరి 

చేపాళముగా చెప్పబడుచున్న దని కొందరు చెప్పుచుఃగ్నారు. అజరుహో నగా 

స్త క్షరుహా అని యర్థము. ఈ రెండు మూలికలను శేతికి కట్టిన యెడల, విష 

నాశకములుగా నుండును, 

మూ! వారేణు మాంసీ మంజిష్టా రజనీ మధుకం మధు! 

ఆవత్వక్సురసం లాజాశ్వ పిత్తం పూర్వుపన్న ణీః_] 11 

వాదితాణి పకాకాళశ్చ పిష్టైరేభిళ్ళ లెఖతాః। 

కృత్వా దృష్ట్వా నమా [్రాయ నదోోభవతి ని వ్రషః 11101 

(వతివదార్థము : వ. పానేణు =తకోగ[లము, మాంసి = జటా మాంసీ 

మంజిషస్టా = = మంజీష్టా, రజనీ ==పనుపు, మధుకం =వ.ధుయస్టి, మధు = ై తెనె, 

అవత్వక్ = తానికా యవలువు, నురనండాతులనసి, లా వాడాలక్క- -ఈ (ద్రవ్యము 

లను, శ్వపి త్త = కుక్కుపి త్తమును, పూర్వవత్ = వెనుకటివలె స, మణిః చగు లిక 
(చెసి) చేతికి కట్టవలెను, ఏభిః = ఈ దవ్యములతో, వాది తాణి మద్దెల "మొు॥ 

వాటిని, చామరఠీయు, పజతాశంా+ఃవతాకములను (బండాలను), 'లేపితాః = 

లేపము చేయవలయును, శృత్వా = దుందుభి న్వనములను విని, దృష్ట్వాడా 
దుందుభి మొ॥వాటిని చూచుట చేత, సమా (ఘూయ= వాసన చూచి, సద్యః = 

వెంటనె, నిర్విషః = విషరహితముగా, భవతి =అగుచున్నది. 

తొాత్గర్యము ; తకో్యలములు, జ జటామాంసి, మంజిబ్లా, పనువు, మధు 

యప్టీ, తనె, తానిక్యాయ వలుపు, తులసి ఆకులు, అక్కా, ఈ _దవ్యములను 

చూర్జించి, కుక్కపి_త్తమును వేసి నూరి. వెనుకటివలె గుళికగ చెసి, చదానివై 

స్వర్ణ మును చుట్టి, చెతికి కట్టుకొనవలయుసు. ఇదిగూడ విషహార  అగదముగ 
పేర్కొనబడినది. మణి, గోలీ, తాయెత్తు మొ॥ “సేర్హతో |ప్రసిద్దమైనది. సిద్ద 
మైన జొవధములను ధరించుటచేత, విషమ జ్యరములు మొ॥ శాంతి చెందును. 
పీటిని మనము (వత్యక్షముగ చూచుచున్నాము. వై నుదాహారించిన మణి 

నిర్యాణమున కుపయోగించిన ఓషధులను చెప్పబడిన ద్రవ్యములతో నూరి, 



LY: ఆష్టాంగసం [గ హ్ వ్యాభోస్థనము 

లేవముగ తయారుచేసి, మచ్చెలలకు, పటవాములకు, దుందుభులకు, జండాలం్ల 
లేవను చేయవలయును. లేవము చేసిన తరువాత దుందుభులను (మోగించిన 

యడల సమస్త విషపూరితముల న స్థావర జంగమాదులు ఆ దుందుభి సన 

చుంతవే రకు జనునో నంతవరకు విషరహితములుగా నగును. పతాకములను 

చూచి వాటివి నుండి ఎగురు ఓషధులకు, వాసన చూచిన (వాణులకు కూడ 

తత్కాలమునందు విషబాధలు సంభవించవు, 

లోలిలోఖ :  తకో్కోలములు మొ! [ద్రవ్యములను కుక్కపి త్తముతో కలిపి 

నూరి ముద్దగా చేసి గుళికగా చేయవలెను. తక్కిన విధి వెనుకటివలె నాచరింప 

వలెను. ఈ (ద్రవ్యముల చేతనే తయారు చేయబడిన కల్కమును దుందుఖి మొ 

వాటివై పూసిన తరువాత వాటినుండి వచ్చు శబ్లములను వినుటగాని, వాసన 

చూచుట గాని చేసిన యొడల వెంటనే విషపూరిత వన్తుజాలమంతయు నిర్విష 

ముగా నగును. 

మూ 'త్యూషణం వంచలవణం మంజిష్టాం రజనీ ద్వయమ్ | 

సూక్షైలాం (తివృతాం వతం విళంగానీం [1దవారుణీమ్॥ 

వధుకం౦ం చేతి సతి[దం గోవిషూణే నిధాపయేక్ | 

త స్మాదుష్తాంబు నా మాతాం (పాగ్భక్తం వినియోజయేత్ ॥ 

విషం భుక్తం జరాం యాతి నిర్విే౬పినదోషకృత్ | 

ఒతునర్జర సోళీర సర్షవా పత వాలతై 8॥ 

నపెల్లా రుష్కురపురైః కుసుమై రర్జునస్యచ ॥ 

ధూపోఐాన గృహే వాని విషం స్థావరజంగమమ్॥ 

నత (త.కీటాః సవివాః నోన్సురాన సరీనృపా 8॥ 

నకృళ్యాః కగ్యణా ద్యాళ్చ ధూపోఒయం 'యతదవ్యాతే ॥=1151 

(వతివదార్థము : (త్య్యూషణం డాశుంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియములు, వంచ 

లవణమ్ = సె ంధవలవణము, సౌవర్చ్భలవణము, బిడాలవణము, సము ద్రలవణము, 

కాచ లవణము, మం జిమైం =మంజిష్టను, ర జనిద్వయం ==పనుపు, మాని పనుపు, 

న్నూతెగ్చైలాం = చినఏలకులను, (తీవృతాః = తెగడను, ప్యత్రంజా ఆకుష| తిని, 

విళంగాని = వాయు విడంగములను, ఇం(ద్రవామణీం = శుద్రపాపెరను, మధుకం 

= మధుయప్టిని, సహె[దం = "తేనతోకూడ, గోవిషూణో = ఆవు కొముులో 

(నింపి), నిధాపయీత్ = జంచవలయును, తస్మాత్ “ఊజఆఅకారణము వలన, తథా 

అశు, _పాగ్భ క్షమ్డాభుజించుటకు పూరషము, మాతాం == 8-10 గురిగింజల 

తూకముగల మాత్రను, ఉష్టాంబు నా = వేడినీటితో, వినియోజయేత్ =ఉపయో 

గింపవలెను, (తినవలెను), భు క్షం విషంచాభుజింపబడిన విషము జరాంయాతి = 

జీర్ణ మగును, నిర్విమేఇఒపి = విషము లేకున్న ప్పటి కిని, నదోవక్ళత్ =వోనిని 

కలిగించదు. జతు=లక, సర్ణరస = నర్జ్భరసము, ఉశీర ఇవట్ట వెళ్ళు. సర్షపావా 
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ఆవాలు, ప|త్ర=ైఆకుప తి, బాల'వె 8 ==కురువేరు, ఈ (ద్రవ్యములచెత, వేల్ల వ 

విడంగములు లేక మిరియములు, అరుమ్య-ర = జీడిమాను (జీడి), పుర 8= 

గుగ్గులు, ఈ |దవ్యములచేత, అర్జునన్య హమద్దియొక్క.  కుసుమై ఃచ=పుష్పుముల 
చేత, వాసగ్భ హే =నివాసభవనమునందు, ధూవంహ వేయబడిన ధూపము(పొగ), 

స్థావరజం గమమ్ = స్థావర జంగమములకు సంబంంచిన, విషండావిషముూ, హాన్ని 

=చంపును (నష్టమైపోవును), తత = ఆ వాసగ్భహమునందలి, సవిషాః విమ 

ముతో కూడిన, కీటాకైవురుగులు, ఉన్దురాః ఎలుకలు, సరీసృపాః పాములు, 

నతిష్టంతి == ఉండవు, యత హై ఎక్కడ, అయం-ఈ, ధూమః ఈామహొగ 

దహ్యూత= వేయబడుచున్న దో (కాల్చబడుచున్న దో), తత = అక్కడ, కృత్యా 

=ైమారణ ఉచ్చాటనాది బూవానాది క ర్టత్యములు, క రగ్రణా దాః = కామణ 

"'మొ॥ యోగములతో గూడిన కర్భలుగూడ, నభవంతి == ఉండవు. 

తాత్బ్రర్యూయు ఏ; శుంది, పిప్పళ్ళు, మిరియములు, నై ధవ లవణము, 

సౌవర్చలవణము, బిడాలవణము: కాచలవణము, మంజిష్ట, వసుపు, మాని 

పసుపు, చిన్నపలకులు, తెగడ, ఆకుప।తి, వాయు పిడంగములు, వెద్ద పాపర, 

ఈ (దవ్యములను బాగుగా చూర్దించి, అంతయు బాగుగా కలిసిన తగువాత, 

ఆవు కొమ్ములో నింపి ఉంచవలయును. భోజనము చేయుటకు ముందు 8-16 

గురిగింజల ఎత్తు అగదము ను, వేడినీళ్ళలోకలిపి తాగించవలెను. ఇట్లు ఈ అగద 
మును సేవించిన యొడల: వివషనహిత భోజనమును భుజించి నప్పటికిని, ఆ 

విషము వెంటనే జిర్హ మగును. భోజనమునందు విషము లేకున్నను (పత్యబాయ 

ముండదు. లక్క, సర్షరసము, వట్టిపెళ్ళు, ఆవాలు, ఆకుషతి, కుగువేరు, వాయు 
విడంగములు, జీడి (భల్లాతకము), గుగ్గులు, మద్ది పుష్పములు వీటన్నింటిని 

చూర్చించి నిష్పుల్వవెన వేసి, నివాస గృహములలో పొగవేసిన యెడల స్థావర 
జంగమ రూపమెన విషము హరించి పోవును. మరియు ఆ నివాస గృహమందు 

సంచరించు విషజంతువులె న పురుగులు, ఎలుకలు, పాములు ఉండవు. మరియు, 

మారక |పయోగములు. ఫలించవు. “కామణా” అను సేపతో అనేకవిధము 

లన (పయోగములు కలవు. అధర్వవెదమునందు చెప్పబడిన శాబరమ_న్హి 
ముల చేత మారణాది [ప్రయోగములు చెప్పబడినవి. సౌభాగ్యము కొరకు స్త్రీలు, 

(మ కొరకు పుగుషులు,_వశీకరణమం|తముల చెత వశీకరణము చేయుదురు. 

ఈ విషయములు ఆయుర్వేదము నందు భూతవిద్య అను సెరుతో [వకరణము 
గలదు. దానియందు విపులీకరించి యున్నారు. వీటినే అభిచారిక [కియలని 

చెప్పుదురు. 

కోళిలోఖు : | తూ్య్యూషణాదులను తేనె కలిసి లేవముగా చేసి గోళశ్ళంగము 
నందుంచ వలెను. తరువాత స్వల్ప (పమాణమైన మాతతో భుజించుటకు 
ముందు, వేడినీటితో సేవింప వలయును. వై అగదముచేత కోపము సంస్కరింప 
బడినదె ' అందలి విషమును నిర్విషము)గ జయబడును, ఇన్ద) వారుణీహ=గవా టీ 

24 
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యని అర్ధము. ఆరోగ్యవంతునికి భోజనమునకు ముందు ఇవ్వబడిన జొపధము 
చేత విషము నిర్విమ మగును. విషములేకున్నను |పత్యవాయ ముండదు. వివ 
జంతువుల కాలవాల మెన నివాస భవనములలో విషవార ధూసము వెసిన యెడల 

ఆ విష జంతువులు ఆ దరిదాపులకు రావు. మారకాది [(వయోగములు ఫరింపవు. 

మూ॥ శిఖిపిచ్చం వలాకాసి స రపాళ్చందనం మఘృతమ్! 
న బు 6 

ధూపో విషఘ్నః శయన వననానన గేవాగః॥ 

విశాలా వ్యోషమంజిష్టా యపీ లవణసంచ కం! 

ద్వినిశా పత వేల్తైలా |(త్రివృచూర్ణం నమాత్షికమ్॥ 

పూర్వకం త్యూవమణాదించ స్నానీయేఒమృ సి యోజయేత్ | 

(వతివదార్థము ; శిఖపిచ్చం = నెమలి పింఛము, వలాకాస్ట్రి వా తెల్ల 

కొక్కార పతియొక్కా ఎముక, సర్ప పా= ఆవాలు, చందనం ౫ శ్వేత చందనము 

(వీటిని చూర్చించి), ఘృతమ = నేతిని( కలిపి): శయన వననానన గేహగః=ావండు 

కొను పరుపుల్మవెన, ధరించు వస్త్రములనై న, కూర్చుండు ఆసనముల ప న, 

గృహోపకరణముల నైన వేయబడిన, ధూసః=ాపొగ, వివఘ్నః ౫ విషము 

యొక్క |పభావమును నశింపజేయును. విశాలా = చెదువుచ్చ. ఓవ = ళుంఠి, 
పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, మంజిర్టా = మంటజిష్ట, యి = మధు యవి, లవణ 

వంచకండాపంచ లవణములు, ద్వినిశా=వనుపు, మాని పనువు, వ[తా=ఆకు 

పతి, వేల్ల =మిరియములు, ఏల == ఏలకులు, _తివృత్ = తెగడ( వీటిని) చూర్ణం 

=ామె_త్తగ చూర్చించి, నమాతికమ్ == తేనె కలిపి, పూర్వోకృంవ= వెనుక చెప్ప 
బడిన, (త్యూవణాదించడా[తూషణాదిచూర్భమును, స్నానీయ = స్నానమున 

కుపవయోగించు, అమ్మని నీటియందు, 'యోజయేత్ =కలుపవలను. 

తొత్న్రర్యయు : నెమలి పింఛమునుూ, తల్ల కొక్కెర పకి యొక్క అన్మ 

లను, ఆవాలను, చందనమును బాగుగా చూర్చించి, నేతితో కలిపి, వండుకొను 

పరుపుల వెన, ధరించువ్యస్త్రములశై న కూర్చుండు వీటలవెన, ఇంటిలో 

వేయబడిన ధూపము, విషముయొక్క- [వభావమును నశింపచేయును. చేదువుచ్చ, 
శొంఠి, పిప్పళ్ళు. మిరియములు, మం జిష్టా, మధుయపష్షి, పం చలవణములు 

పసువు, మానిపనుపు, ఆకుప|తి, మిరియములు, ఏలకులు, శతెగడ వీటిని 
సమభాగములుగా |గహించి చక్కగా చూర్చించి, ఆ చూర్ణ మునందు "తెనె 

కలిపి, మరియు వెనుక చెప్పబడిన [తూ్యూషణాది చూర్గమును అందులో చేర్చి 

స్నానమున కుపయోగించు నీటిలో చల్లవలెను. 

మూ! క్వాథో౬ధ వా౬ర్క కునుమ శ్వ తాపామార్గ నర్గ'పెః। 

నదధ్యాజ్యః కృతో యుక్షైః కతకా నాకులీ ద్వయెః। 

కలోగావా చన్లన &రి పలాశ [దుమ వల్క_లెః 
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మూ రె ఇల వాలు మరన నాంభీ తండులీయ 381 

"కార్రథః సరో్య్యోద కార్యేషు కాకమాచీ యుత ర్ల తః॥ 

(వతివదార్హము : అథవా అట్టు కానియెడల, అర్కకునుమూ వజిల్రేడు 
పూవులు, శ్వతావావన (దించెను), అవామార్ష =ఉ త్త'రణిసర్ష వై ౩=ఆవాలు, 
ఈ దవ్యములచేత, క్రతకాడాకామంచి, నాకులీద్వయైః = శెండు విధములై న 
రాస్నా భేదములు, ఈ |దవ్యములచేత, కా్వాథః =కపాయము, కుర్యాత్ = 
చేయవలెను. తస్మిన్ = ఆ కపాయము నందు, సదధ్యాజ్యః == పెరుగు, నెయ్యి 
కలిపి, అథవావఅట్లు కాని వక్షమున, చందన శ్వేత చందనమును, తీరా 
మరి, పలాశ=ై మోదుగ, [దుమడా మోదుగ వీటియొక్క_, వల్క-లై ః వట్టల 

చేత, కాకమాచి = కాకమాచి, యుశతై 8 = చేర్చబడినట్టి, మూర్వాపచాగ, 
ఏలవాలుడముసాం[బము, నురస == తులసి ఆకులు, నాకులీారాస్నా శేదము, 
తండులీయ కెడాచి (ర వెళ్ళ చేత, క్వాథః = క్వాథము,నర్వ్వాదకా ర్యేషు= సమస్త 
మెన నీటిలో చెయుకార్యములందు, హితః =హితకరమెనది, 

తౌత్బ్రర్భము : అట్లు కానియెడల, జిలడుపూలు, దింశున, ఉత రేణు, 
ఆవాలు, కామంచి రాసా, మవోరాస్నా, వీటిని చక్కగా దంచి, విధి 

(పకారముగా కపాూయముశకాచి, ఆ కపషాయములో పెరుగు, నెయ్యి కలిపిగాని, 
లక శ్వేత చందనము, మరి, మోదుగ, మేడి వీటియొక్క పట్టల చెత చాగ, 
ముసాం|బము, తులసి ఆకులు, నన్నదుంపరాన్నము, చరి వెళ్ళు, ఈ (ద్రవ్య 
ములచేత గూడిన, కాకమాచిని గలిపి, కపాయముెట్టి, ఆ కపాయమును 
గాని, నమస్త కార్యముల కువయోగించు నీళ్ళలో గలుపవలళెను. ఇది చాలా 
హితకరమైనది. 

మూ॥ రోచన వత నె పాళీ కుంకుమై సిలకాన్ బహూన్ | 

వివెర్న బాధ్య తేశ్యాళ్ళ నారీ నరన్భప దియః॥ 

(వతివదార్జయు ; రోచనడాగోరోచనము,ప తా ఆకువతీ9, నై పాళీ = మణి 
శ్ళిలా,కుంకుమెః -కుంకుమ పువ్వు.వీటిచేత, తిలకా౯ బహూన్ ఎక్కువ నువ్వు 
లను,విమెః=విషముల చేత, నబాధ్య త వ బాధింప బడదు, నారీనర్భవ (ప్రియః = 

(స్రీలకు, పుగుషులకు, రాజులకు (పియమెనదిగా, శాత అగును, 

తాత్మ్రృర్భాయు ; గొోరోచనము, ఆకువత్, మణిశిల, కుంకుమ పువ్వు, 
వీటిని చక్కగా చూర్చించి, ఎక్కువ భాగము నువ్వులను తీనుకొని, వీటిని 
గూడా చూర్ణ్చించి. రెండు చూర్ణ ములను, ఒకచోట కలిపి, నీళ్ళుపోసి, మెత్తగ 
నూరి నుదురుచిన తిలకముగా ధరించినయెడల విషముచేత కలుగు బాధలు 
యుండవు. ఈ తిలకము, (స్త్రీలకు, పురుషులకు, రాజులకు గూడ ఇష్టమె 
నదిగా నుండును. 
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మూ॥ చూళ్తై ర్లర్మిదా మంజిష్టా కిణిహీ కణ నింబజెః। 

దిగ్గం నిర్వివతా మేతి, గాతమిత్యాహ గితమః। 

సన్యపానాంజ నాలేవై ర్యంజ్యాత్ సంజ్ట్రవనాది కాన్ ॥ 

ఆగదా న్నివ జగ్గస్య తీత్లాని వమనాని చ! 
అలర ౯ 

పిప్పలి మధుక ఇా[ద శర్మ శేతురనైః నవా। 

ద్వినిశా పత్ర వేల్లై లా (త్రివృచ్చూర్హం సమాజికమ్: 12? 

విశేచనం సిరామోతం [పాప్పం వఏీసాోవణం యది; 

(వతివదార్జము : వారిద్రాడావసుపు, మంజిష్టా, షమంజిష్టాకిణి హీ డి త్త 
రెణువిత్తులు, నింబ,జె.౩= పపపట్ట వీటి చెత, దిగ్గండాపట్టించ బడిన, గా_తం=ాశరిర 

మును, నిర్విషతాం =పివరాబాత్య మును, ఏతి ౫ పొందుచున్నది. ఇతి=అని, 

"గౌతమః హగెతమమహరర్షి ,ఆహు=వపలి కెను, సంజీవనాదికాన్ అగదాన్ = వివ 

(వతి షదాధికారమునందు చెప్పబడిన సంజీవనము మొ॥ అగదములను, నన, 

పానాంజనాలేవెః = నస్దము, పానము, అంజనము,  ఆలేవములచేత 

యుంజ్యాత్ = (ప్రయోగింవ బడవలెను. ఏివజగ్గన్య = విషమును భుజించిన 

మనుజునికి, పిప్పల మధుక తద ళర్య రతమురసె 8 సపాఒపిప్ప ళ్ళు, మధు 

యఫ్హి, తెనె, శరర, చెరుకురనము, వీటితోగూడ, తక్లాని =తీజ్షములై నని 
వమనాని=వమనములను, దద్యాత్ = ఇయ్యవలయును. ద్వినిశా పత వెల్త లా, 

తివృచ్చూర్డం = పనుపు, మాని పనువు ఆకుపవ తి, మిరియములు, ఏలకులు, 

తెగకు, వీని యొక్క, చూర్ణమును, సమాజీకం = తేనెకు కలిపి, విరేచనం= 
విశచనము కొరకు, దద్యాత = ఇయ్య వలయును, ర కోసిరామోక్షణం యది= 

మోాక్షణముయొక్క అవసరమున్న యెడల, ఏ|సావణం=ాసిరా "మోక్షము, 

రపా ప్తం=పొందదగినది (చెయవలకు). 

తాళ్ఫ్ర్భ్యంయు : వనువు, మంజిషూ, ఉత్తరణు విత్తులు, వేపవట్ట, పీట్. 
చూరించి, శరిరము వెన పట్టంచిన యెడల, శరిరము విషరహాత మైనదిగా నగుకు 

ఈ విషయమును గౌతమ బుషి చెప్పును. విష పతి షేధాది కార్య మునందు 
చెప్పబడిన నంజీవనాది అగదములను నళ్యము చెయుట కొరకు, పానము 
చేయించుటకొటకు, లపము చేయుటకు ఉపయోగింవ వలెను. విషమును 
భుజించిన మానవునికి పిప్పళ్ళు, మధుయప్టి, తెనె శర్కుర, చెఅకు రసము ఇవి 
కలిపి తీష్వమైన వమ న"షధములను ఇప్పించి వమనములను చేయించ వలెను. 
పసుపు, మానివనువు, అకుపతి, మిరియములు, పలకులు, తెగడ, వీటిని 
చక్కగ చూర్చించి, తేనెలో కలిపి, విలేచనము కొరకు ఇయ్యవలెను. ఒక వేళ 
చ_ద్యుడు ర కృ మోక్షణముగూడ అవసరమని తోచిన యొడల సిరామోకణ 
మును గూడ చేయవలయును, 

మూ! వృాదయావరణం కార్యం (పాగేవ హితమీచ్చితా! 
పి'బీద్ధత ను జయాఖ్య మమృతంచాప్య భు కవాన్” 

సర్పికిశి[దం దధితీర మంతతః శీతలం జలమ్॥ 
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థితా మధుక పాలిందీ కల్కువన్శాంస మిష్యుళే! 

గోధావారిణ బ[భూణాం సకణా శుంరఠీ పార్ర్తతమ్॥ 

నాగరం సాతివివం శిఖనః నసితోపలమ్। 

సులీతాః సమృతాశెపాం యఖాస్వం కల్పితారసాః.13]1 

విషవీతాయ దద్యాచ్చళురా యోర్థ్వ మథ స్తథా! 

సూమ్మం తామ రజః కాలే సతాం వాద్వి కోధనమ్-132 

గ్రవతివదార్థము : హితం = శేమమును, ఇచ్చతా == కోరుచున్న 

వ్రకు, (పాగవ = అన్నిటి కన్నముందె, పృాదయావరణం = 
అ హృదయ స్థానముయెక్క రక్షణము, కార్యం = చేయదగినది, 
కనాన్ =  భుజించని వాడై రాజు, అ "జయా ఖ్యం = అజేయ 

చేనుగల; చ = మరియు, అమృతం = అమృతమను సపెరుగల, 

౦ంమాఘృతమును. పిజేతి =పానము చేయవలను, నర్చ్సీ*=ా నేయి, కా(దం=ా 

దధి=-రుగు, శీరం=పాలు, వీటిని, అంతతః = చిట్టచివరన, శీతలం 

ప-చల్లని వీటిని, పిబేత్ = (తాగ వలయును, గేధా = ఉడుము, హారిణా= 

బ|భూణాం = ముంగిస వీటియొక్క మాంనముతో. సితా = శర్కర, 

కా = మధుయప్టి, పాలింది = నల్ల తెగడ. ఫీటి యొక్క, కల్కవత్ = 

మువల, మాంసం = మాంసము, పార్ష తమ్ = వృమతమను “సరు జింక 

p= మాంసములో. నకణాళుంరఠీ == శుంరి, పిప్పళ్ళు కల్కుము, శిఖినః కా 

)రమొక్క మాంసములోను చేర్చియు, ఇవ్యశతేడాకోరబడు చున్నది, సనాగ 
శుంరిని, సాతివివండాఅతివివను. సశితోవలం = కలకండ చూర్ల మును 

త థా =అన్సు, యభథాన్వం ౫ తగినట్టు లభించిన, పపాం హై ఓవషదులతో 

ఇరు చేసిన మాంన రసములతో, నఘృ తాః= నేయికలిపి, కల్పిళాః కల్పన 

, రసాఃమాంన రసములను, సుశీతాః= చల్ల గాచెసి, పి బేత్ =(తాగ వల 

ఏ, విషపవీశాయ = విషమును (తాగినటువంటి మానవుని కొరకు, ఊర్హ్వం= 

ముచచేతను, తధా=ాఅగ, అధః=విరేచనమువేతను, శుద్దా యా డాశో ధనము 

తరువాత, కాలే = జెషథోవయు క కాలమునందు, హృద్విశోధనం= 

కయుమును శుద్దిపరచునట్టి, నూక్ముంచమిక్కిలి మెత్తనై న, త్మామరజః = 

సుభ స్మమును, సతు (దం == తెనెతో గూడ, దద్యాత్ =ఇవ్వవలయును. 

తాత్మ్రార్యూము ; శ తుమధ్యమున యుద్దము చయుటకు నిల్చున్న రాజు 

గ్రా హృదయమునకు బలమును చేకూర్చుటకు అన్ని టికం-టు ముందు 

ఎను కల్పింపవలెను. ఆహారము నంపూర్ణ ముగా జీర్ణమైన ళూన్యకుతీగల 

కి అజేయ ఘృతమును, అమృత ఘృతమును పానము జేయింపవలళెను., 

ఘృృతము ఉ_త్తరస్థానమున 40వ అధ్యాయములో నున్నది) ఈ ఘృతములు 

కని యడల నెయ్యి, తెనె, "పరుగు, పాలు తాగవలయును. ఇని కూడా 

కని యెడల చల్లని నీకు |తాగవలయును. ఉడుము, జింక, ముంగిస పీటి 
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యొక్క. మాంనములొ కలకండ, మధుయప్టి, నల్ల తెగడను, కల్కముగా చేసి 
కలిపిగాని లేక, పృవతమను జింకయొక్క మాంనములో పిప్పళ్ళును, ళుంఠిపి, 
కల్కముచెసి, చెర్చియు, నెమలి మాంనములో శుంఠ, అతివివ మరియు కల 
కండ చూర్ణమును,  కలిపియు, అశ యోగ్యమైన వరికల్పనకు ఉపయుక్త 
మెన ఓషధులతో, తయారు గావించిన మాంనరనమునందు ఆ చేతిని కలిపి, -కాచి, 
చల్లార్చి తాగవలను. విషము _కాగిన మానవుని కొజఅకు, వమన విరేచనము 
లను చేయించి అతని కోన్టమును శుద్దిపరచిన తరువాత జౌవధ కాలమునందు 
హృదయమును శోధించి, సుచూర్ణితమైన తామ భన్మమును అేనెతోగూడా 
ఇవ్వవలను, 

విషమును పానము చేసిన మానవుడు ఇంటిలోని వాయువుతో గూడిన, 
పొగతో నమానమైన నల్లని మలమును పినర్జించును. మరియు కొడుపుబ్బరము, 
వెడి, వివర్ణత, బాధ వీధ వీట్లతోగూడి యుండును. నుుగుతోగూడిన వమన 
మును చేయును. ఈ లక్షణములను బట్ట విషము (తాగిన వానియొక్కా లవణము 
[గ్రహించ వలను. 

| 

మూ॥ శుల్దేవ్భా3 తతః శాణం హేమ చూర్ణ న్య చాపయేత్, 
ననజ్ఞతే సౌమపాొ_గే పద్మప(శే౬మ్బు వద్విషమ్! 
జాయతే వివృులాం చాయుర్ల రే౬ పేష విధిః నృత ః॥ 
ఇషం గర విషాదిభ్యో ర మదై్వైద్యో నరేశ్యర మ్; 
స్వాదుచ్చేద నదుచ్చేదా త్ప౦జానాం సర్వకర్శణామ్। 
ఆజ్ఞా ధె ర్యతమా త్యాగా మానుష క్వేఒప్య మానుషాః_ 1కి5 
య _దాజ్ఞః కర్మ భి సీన్స దారాధ్యో ౬ సావతీన్షి ) మె 

(వతివదార్హము : హృదిడావృదయము, శుద్దేసతి దాశుద్దమె నదిగా అగు చుండగా, తతః=ాతరువాత, పామచూర్షస్య = బంగారు చూర్ణ ముయొక్క, శ₹ాణం = రెండుగురిగింజల యెత్తు చూార్షమును, దాపయేత్ =ఇప్పించ వలయును, 
'హేమపా=బంగార మును పానము చేయువాని యొక్క, అం గ౭ఊళదిరమునందు, 
విషవంచా విషము, ననజ్జ త = అంటుక్రొనదు. పదగ్తిప త = తామరాకు యందలి, అంబువశ్ =నీటివలన, విపులం == దీర్హమై , ఆయుః జీవితము, జాయ కేకలు 
చున్నది, గ రేఒపిచక్ళుతీమ వివమమునందుగూ డ, ఏషవిధిః = ఈ విధియే స్మృతః డన్శరింవ దగినది, ఇళ్టేం = ఇట్లు, వై ద్యః=రాజ వైద్యుడు, ఏవ గ రాదిభ్యః = విషం గరవిషము మొ॥ వాటి నుండి, న అెళ్వరం హా చక్రవర్తిని, ర కేత్ హరతీంచవలెను, తదుచ్చెదః రాజు యొక్క నాళము, (_పజానాం = [ప్రజలకు సంబంధించిన, సర్వకర్శణాం = నమన్హమెన వనులకు, ఉచ్చెదం నాళ ముగా, స్యాత్ = అగును, మానువత్వేపి=రాజు ఇతరమానవులతో నమాను డుగా యుండునప్పటికిని, ఆజ్జు -- ఉత్తర్వును, ఛొ_ర్యాడాధై ర్యమును, తమా మై 
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ఓర్పును, త్యాగ == త్యాగము మొ॥ కరత్రలు అమానుషాః = అమానుషీయములుగా 
నున్నవి, తసాగ్చిత్ =ఆ కారణము వలన, అసావఈ ,వెద్యుడు, అతీం దియెః = 
మానసిక నంబంధములై న, కరగ్తిభిః = కార్యములతో, రాజ్ఞఃకారాజు, ఆరా 
ధ్వః=ఆరాధింప దగిన వాడు, 

తాత్సర్యంయు : రాజ వైద్యుడు ఈ పకారముగా వివగరాది విషముల 
నుండి రాజును రథతీంవ వలెను. ఎందుకనగా రాజు నళించిపోయిన యెడల వజల 
యొక్క. నమ న్త కార్యములు చెడిపో వును. రాజు మానవుడు వలెనుండును. ఆతడు 
గూడ, మానవ మాశ్రుజే. కాని అతనియొక్క ఆచేశములు, ధైర్యము, తమా, 
త్యాగము ఇవన్నియు మానవులకంకు ఆతనియందు విలక్షణనులుగా నుండును. 
అందు కొరకు బుద్ది పూర్వకముగా రాజును ఆఅరాధింవవలెను. బుద్ది పూర్వక 

ముగా రాజు సన్నిధిలో యుండవలను. పకాదశేం[ దియములతో బద్దుడు గాక, 

వాటి నధిగమించి, రాజును, సనరప్రదా సంతుష్టి పొందింవ వలెను. అనగా జితైం[ది 

యుడుగా నుండవలెనని భావము. ఎల్లప్పుడును తొ టుపాటు పడక, వెద్యును 
నర్వ కాలములయందు రాజును రతీంచుటకు |వయత్నశీలుడుగా నుండవలెడు 

కణిలోఖ : శిఖ పిచ్చం మొదలు అసావతీం[దియె అను శ్లోకము వరకు 
శళభిలేఖ చాయుచున్నాను. 

నెమలి పింఛము మొ॥ వాటిని చూర్చించి "తేనెలో కలిపి శయనాదుల 

యందు ధూపము వేసిన వివహారముగా నుండును. అశ్తు స్నానమున కువ 
యోగించు నీటిలో వెనుక చెప్పబడిన త్యూవషణాదిచూర్ద మును వెసినయి డ, విషము 
వలన,  సంథవీంచు యువ దవములుండవు. అట్టు కాని పక్షమున ధవవృవము 

మొదలగు వాటితో కామంచి మొ॥ [దవ్యములతోను చేయబడిన కషాయములో 
"పెరుగు, నెయ్యి కలిపి స్నానజలములో వేయవలెను. లేక చన్లనము, మ్మరి, 
మోదుగ మొ; (ద్రవ్యముల యొక్క వట్టలను కపాయము చేసి, ఆ కషమోాయమును 

సాషనమున కువయోగించు నీటిలో కలిపి స్నానమా చరింవ వలయును. ఇదియు 
విషహరముగా చెప్పబడినది. నాకులీయనగా సర్వాతీయని అర్థము. పలా 

వాలుకం అనగా వాలుకము అని అర్థము. గోరోచనాదులచేత, భాలభాగము 
నందు తిలకమును దిద్దుకొనవలయును. ఈ తిలకము విషముశు హరించును, 

(స్త్రీలకు పుగుములకు మహారాజులకిది [పియమైనది. నై పాళ శబ్దముచేత మన 
శల యని చెప్పబడుచున్నది. విషపూరితమైన శరీరమును హారి|దాది చూర్ణము 
చేత. రుద్దినయెడల శరీరము విషరసాత మగునని గొతమబుషి చెప్పెను. 
తరువాత చెప్పబడు విష (పకి మెధ (ప్రకరణము నందలి సంజీవనాదిఅగద 

ములను నస్యాది కరగ్ణులయందు [ప్రయోగింప వలయును. విష పతి మేధ (పక 
రణమునందు చెప్ప బడిన (పకారముగ రక్ష మోక్షణము చేయించ వలసినం 

అవసర మేర్చడిన యెొడలసిరా మో క్షణమును చేయించవలెను, విషమును భుజి 
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చిన వానికి తీళ్టమైన వమనములను చెయింపవలిను. శ|తుమధ్యాముననున్న 
రాజునకు మొదలే వ్యాదయ రత్షణమును చేయవలయును. ఈ విషయముగూడ 

విష పతి షుధ (పకరణము నందు చెవ్వ బడును, శ తుమధ్యము నందున్న రాజునకు 

భుజించుటకు పూర్యము (శూన్యకుకికి) విమ వతి మధ (పకరణమునందు చెప్ప 

బోవు అజేయమను ఘృతమును తాగింప వలెను. _వెద్యునిచేత విమ్యవతివేధ 
(పకరణమందు చెప్పబడిన అమృతం అను పేకుగల ఘతృతమును భోజనాతచ్చూ 

_ ర్వము ఇవ్వవలయును. చివరకు సర్పి మొ॥ లభించక పోయిన 'యెడల చల్లని 

నీళ్ళను తాగింప వలెను. సితాది కల్క_యుతో కూడిన మాంసము వివ హారముగా 

చెప్పబడినది. గోధాదులయొక్క మాంసము విషవోరము. అశ్లే జింకయొక్కం 
మాంనములో  శుంధి, పిప్పలి చూర్ణమును కలిపి యువయోగించిన 

విషహోరమును నెమలి మాంనము _ శుంఠి, చూర్జముతో లేక అతి 
విషా చూర్ణ ముతో లేక కర్ణ రతో కఠిపియువయోగించిన బివషవార 
మగును. ఈ గోధాదులయొక మాంనముతో అవసరమునుబటై యోగ్య 

మైన కలుపుటలచెత, జొపధముల కల్సింవ బడిన రసములు విషహారములుగా 
చెరొొన బడినవి. విషమును భుజించిన వానికి వమన విశేచనములు 
చేయించి కోస్టమును శుద్దిపరచిన తరువాత బెొమధయో గ్య కాల 
మందు అవస్థాను సారము నూత్ళుమైన తామ చూర్ణమును తెనె కలిపి హృదయ 
మును శోధించుట కివ్వవలయును. ఇట్లు హృదయమును శుద్ది పరచిన తరువాత 
మాతా పూర్వకముగ సువర్ణ చూర్ణము నిప్పించ వలయును. దీని వలన 
సువర్ణ మును పానఘును చెసిన శరీరమునందు విషము విషము ఇముడదు. ఎట్ల 
నగా తామరాకువైన నీటి బిందువు నిలువనట్టు, మరియు అట్లు వానికి సుదీర్హ 
మొన ఆయువుండును. ఈ విషమున కుపదేశించిన విధులన్నియు, గరవిషము 
నందుగూడ పాటింప వలయును. తరువాత చెవ్పబడు రవణోపాయముల చేత, 
వైద్యుడు రాజును విషగరాదుల నుండి రతీంవ వలయును. ఎందుకనగా రాజు 
యొక్క నాశమువలన (ప్రజలకు సంబంధించిన సర్వకర్శలు చెడిపోవును. 
వైద్యుని చెత అతీం[దియముల న మానసాదుల చేత పయత్న పూర్వకముగ 
(పజ్ఞాది కర్మల చేత రాజు ఆరాధింవ దగిన వాడు. ఈ ఆరాధనముచే, కుపితు 
డైన రాజు దోషము నాచరింపడు. ఎందు కనగ రాజు మానవత్వ రూపమై 
ధర్రమును పొందిన వాడ నప్పటికి తాను ఆచరించు ఆజ్ఞాదులు అమానుషము 
లుగా నగుచున్నవి. అనగా తాను ఆదేశించు ఆదేశాదులు మానవాతీత ళ కిని 
గలిగి యుండును. మరియు ఆ మానవాతీత శకులు గలిగిన రాజు ఇతర వ్య కు 
లకంచ అధికళక్తిల వాడని నిరూపించును. అందువలన వెదుంని చేత 
రాజు ఎల్ల వేళల ఆరాధింప బడవలెను. — 9 

మూ  య।త సావాన్నృప స్తత విజ్ఞాతః | పవి శద్భిషక్ 1-156 
న సమ్మతో౭పహ్యనుచితం యానస్తానాననం భ జేళ్ 
ఉచిళ పురతో రాజ్ఞ స్తవ చ్యాక్యంఛ నాశ "పేక్ | 
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అహేన కాలం రాజార్థం స్వార్గం |పియహి తై 8వహ॥॥ 

దేశ కాలే పరార్థంచ వళెద్దర్శార్థ సం౦ంహితమ్। 

నానుశిమష్యూ, ద సృచ్చ న నం మహ దెత ద్ధి సొవాసమ్। 

నాచరే దహిళేనెనం మూలచ్చెద కరంహితక్ 

అనుకూలం హితం వాచ్య మహితా ద్వార యేన్మిధః॥ 

ఉదారై ః సాన్హ్యయన్ వాక్య ర్లోవశ్చోత్త దువేక్షయా। 

తుష్టిం వా (వతి వాక సొ గవ్వర్ణ యే ద్వైవ సంక ఛామ్॥ 

విషళ్చిదవ్య చిత్త జః బా?కో౭పితు భావవిత్: 

అతి |పియో౬పి ద్వెమ్యో౬పి యా త్యాళు వివరీత తామ్ 

నివేద్యరాజ్టై కుర్వీత కార్యాణి సులఘూన్యపి 

నయాయాన్న చిదం తినే మత్ కోళస్థానావరోధయోః। 

స్యల్పేఒపి దర్శ యేత్తుష్టిం లా భేజనుద్దత మానసః 

మిథః కథన మన్వేన కౌరీనం ద్వ-ద్వ వాదిశాం। 

వస్తాది రాజ్ఞ సదృుళశం రాజలీలాంచ వర్ష యత్ ॥ 

దత్తం యత్తు నృ -వేత్రైవ తద్దార్యం తుష్టి వృద్ద యె! 

హసిత వ్యేస్మితం కుర్యాత్ |(ప్రభోశేవానువ్భ త్తితః। 

ఉచ్యమానేఒవలమ్చేక పర మర్శాణి మూకతామ్। 

స్వ మర్శ్మణితు జాధిర్యం ధైర్య మాధుక్య సౌన్ఫవాన్ | 

అకా యాసేన నాత్మానం కుర్యాదతి సము చృితమ్॥ 

పాతోయశాహిొ దుఃఖాయనో భాయః సుఖకృ తృ థా! ఆకే శీ 

(వతివదార్థము * ధిమక్ చై వైద్యుడు, యత = ఎక్కడ, సాజాత్ = 

(వత్యక్షముగా, నృపః = రాజు, స్యాత్ ఉండునో, త్యత == అక్కడకు. (అచ 
టికి), విజ్ఞాతః = తెలియపరచినవాడై (తన రాకను, |వ్రవిశేత్ = |ప్రవేశింవ 
వలెను, నమ్మతో ఇపి=ాఅంగీకరించిన వాడై నప్పటికి (రాజు), _అనుచితండాతన 
స*మతకు తగని, యానడావావానములను, స్థాన (ప దెశములను, అఆసనం=ఆన 

నమును, నభ జీత్ =పొందకూడదు, రాజ జ రాజుయొక్క, పురతః నుందు, 

(ఎదురుగా), ఉచితెడాఉచితమైన ఆసనమునందు, తిపేత్ =కూర్చుండనలయును, 
వాక్యం హళాజుమాటను, నాటీ పేక్ =ఆ శేపించరాదు (విచికిత్స చేయరాదు), 
రాజార్థం = రాజుయొక్క అర్ధమును, అహినకాలం ఉచితమైన సమయమున, 

వదేత్ =శచెప్పవలయును, స్వార్థం = తనకు సంబంధించిన విషయమును, |పియ 

హిత 8 సహ = రాజునకిష్ణ లెనో వారితోగూడ (కలిసి వెళ్ళి), వదేత్ = చెప్పవల 

యును, చడ మరియు. పరార్థం = పరమార్దమును, ధర్మార్ధ నంహి తమ్ = 

ధర్మము, అర్జముతో గలిసి యుడునో (అట్టి విషయమును), దేశేడాస?ై న (పదే 
శమునందు, “శాలేవననై న కాలమునందు, వదేత్ = చెప్పవలయును, అప 

చృ నం = అడుగనటువంటి రాజును గురించి, ధర్మార్గ నంహితము హధ.అ.కూ, 
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విషయ- _ నానుశిష్యాత్ = చెప్పకూడదు. (బోధింపకూడదు), ఏతద్ = ఇది, 

మహాత్ =గొప్పనై న, సాపానంచచేయదగినదిగా, భవతిడాఅగుచున్నది, అహి 

కేన = అహితములాచరించు సేవకునిచేత, వనం=వీనిని, నాచేత = సీవింవ 

పడదగదు, తతొడాఅది, మూలచ్చేదకరమ్ = మూలచ్చేదకరముగా, భవతిడాఅగు 

చున్నది, తస్మాత్ =ఆ కారణము వలన, అనుకూలమ్ -రాజున కనుకూలమెన, 

హితమ్ = ఇష్టమైన వాక్యము, వాచ్యమ్ = చెప్పబడదగినది, మిథః = ఏకాం 

తమునందు, అహి తాత్ = మి థ్యాచరణమునుండి, వార యత్ అడ్డ గింవవలిను, 

ఉదార $హఉదారములైన, వాత్ష్యైః=వాక్యములతో , సాన్ త్వయిన్ =నచ్చ 

చెప్పుచూ, దోవ్సేత్ డదోవషమున్న యడల, ఉసెకయా = ఉసేకచేతనూ, 

స్యాల్=ఉండవలెను, వాహ లేక, (పతివా క్యే వ సత్యు త్తరమునందు, తూష్టీండా 
మౌనముగా, స్యాళ్ == ఉండవలెను, ద్వేషసంకఖామి == విరుద్ధమైన మాటలను, 
వర్ణ యత్ విడిచిసెట్టవ లెను, వివక్సి దపి=- పండితుడుగూడ, రాజుయొక్ష మన 

నును గుర్తి ంచనటువంటివాడై., బాలిళోపి =మూర్జ్చుడున్నూ , కాావలవిత్ హైగాజు 

యొక్క భావమును తెలినినవాడై కూడ, అతిపి యో పి =మ్క్కిలి (పమపాతు 

డై నప్పటికిన్నిగూడ, చ్వేపోంపిడశ తువై నప్పటికిని, విపరితతామ్ =-విపరీతత్వ 
మును, ఆశుడాశీ ఘముగా, యాతి =పొందుచున్నాడు, సులఘూన్యుపి == 

మిక్కి-లి లాఘవములై నప్పటికిన్ని, కార్యాణ = కార్యములను, రాజై = రాజు 

కొటికు, నివేద్య = విన్నవించి, కుర్వీతా = చేయవలను. కోళస్థానోవరో 
ధయోః =ధనాగారముల లోనికి, అంతఃపురముల లోనికి, నయాయాత్ = 

వెళ్ళకూడదు, చిరమ్ = చాల కాలము, నతిష్నేత్ = ఉండకూడదు, న్వల్వేపి=ా 

స్వల్బమైన దై నప్పటికిని, లాభే=ాలాభమునందు, అనుద్ధతమానంసన్ =ఉప్పొం 
గని వాడగుచు, తుష్ట్రిమ్ = సంతోషమును, దర్శ యేత్ =చూ పెట్ట వలను. 
మిధ పరస్పరము, వర్ణ యేత్ డావిడిచిసెట్టవలను. తథాడాలఅశు, కాలినండాజన 
వాదమును, నకుర్యాత్ = చేయగూ డదు, తథా = అశు, అన్యేన నహాడా ఇతరు 
లతో కూడ, ద్వంద్వవాదితాం = విరుద్ధవాదమును, వర్టయెత్ = విడిచి పెట్ట 
వలయును, రాజ్ఞా = రాజుతో, సద్భ శం=ాసమానమై న,వస్తా దిడావ స్త్రముమొ॥ 
ఆభరణములను, వర్జయేతి = వదిలిపెట్ట వలెను, నృపేణై వడారాజు చేతనే, 
యతి =వ్నదెళే, ద_త్తండాఇవ్వబడినదో, తత్ =అది, తుష్టి వృద్ద యే=నంతోవ 
మునువృద్ధిపర చుటకొరకు, ఛార్యమ్ = ధరిం వతగినది. (వభోః౭రాజుయొక్క,వాసి 
త వ్య =నంతసిం చువిషయమునందు, అనువృ త్రి త్తః హఅనుసరించుటవలన, స్మితం= 
చిరునవ్వును, కుర్యాత్ = చేయవలెను, పరమర్శుణి = ఇతరులయొక్క రహాన్య 
ములు, ఉచ్యమానేనతి = చెప్పబడినప్పుడు, మూకతాం=మౌనమును, అవల 
'మృ్చేుత హఅవలంవించ వలయును, స్వమర్శణితు = తనదోవము వ్యక్షమె దగు 

చుండగ, బాధిర్యం =చెవుడును, ఛై_ర్యో మాధుర్య సౌప్టవమ్ = వికార రహిత 

మైన (వవృ త్తిని, అవల మేత = అవలం బించ వలయును, ఆతాగ్ణినము వా తనను 
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గూర్చి, అతిసము[ఛితం=అతి గర్వమును, అత్యాయా సేనడా|శ్రమ చేతనై నను, 

నకుర్యాత్ = చేయగూడదు. తధాహిడాఅది యుక్తమే, యథా == ఎట్లనగా, 
అళ్య్యాయా నేన ఉచ్భాయాత్ = పరవళము చేత, పాతః పతనము, భవతి=ా 
అగుచున్నదో, తథా=అన్తే, నోఛాయః గర్వము లేకుండుట, నుఖకృత్ = 

సుఖకర మెనదిగా, భవేత్ అగుచున్నది. 

తాత్సర్యోంయు : వైద్యుడు రాజనన్నిధి కెగునపుడు. రాజునకు వర్త 

మానము చెసి, రాజు ఆజ్ఞను పొంది రాజును దర్శింప వలయును, రాజు తనను 

గౌరవించినను, తనకు ఉచితమెన అననాదులయందె కూర్చుండ వలయును. 

ఉచితముగాని స్థానమున నిలువరాదు. బాహానముల నధిస్టంపరాదు. ఆఅసననముల 

యందు కూర్చుండకూడదు. ఉచితాననమువె రాజున కెదురుగా కూర్చుండ 

వలయును. రాజు మాటలాడునపుడు విరుద్దముగ మాటలాడకూడదు.రాజునకను 

కూలముగ (పవర్శింప వలయును. రాజున కనుకూలమైన _పయోజనముగల 

మాటనుగూ డ, ఉచిత సమయమున, సందర్భోచితముగ చెప్పవలయును. తన 

స్వ విషయములను, రాజునకు నివేదించునవుడు, గూడ, రాజున కిష్టు లన 

తనకు అనుకూలురై న వారితో గూడ వెళ్ళి నివేదింవ వలను రాజు అడుగ 

కుండగనే ధర్మములను, ధరాగ్రర్థములను బోధింపరాదు. ఒకవేళ న్య్రాయ్యమని 

తాను నిశ్చయించిన విషయములను నివేదించునపుడు, చెశకాల పరిస్థితుల 

కనుకూలముగ, తత్కాలమున రాజుయొక్క స్టితినిగుర్తించి నివెదింపవలయును. 
అహితమైన కార్యముల నాచరీంచు రాజువద్ద సేన ఎప్పుడును చేయరాదు. ఇది 
పెద్ద అనుచిత (పవృ త్తియగును. అనుచిత (పవృ త్తిగల రాజు, సేవకుడు గలసి 

సర్వనాళశనమునకు, అనుకూలమెన వాతావరణమును నృష్టింప గలరు. అందు 
వలన రాజు నన్నిధిలో రాజునకు హితమైన ధర్మబద్దమైన |పియనైన విషయము 

లనే చెప్పవలయును. రాజు అధర్మ [పవర్తకుడై న, రాజును అధరాగ్రచర ణమునుండి 

అడ్డగింపవలెను, రాజు ఒకవేళ దోషమును చేసినను, తత్కాలమున మౌనమును 

ధరించి తరువాత ఏకా నమునందు ఉచిత మెన మాటలతో, అతనికి తెలియవర్చ 
వలెను. రాజువద్ద అత నికి అయిష్ట్ట్రమెన (ప్రసంగము చేయరాదు, రాజుయొక్క 

మనస్సును, భావమును తెలిసికొని రాజువద్ద నులగ వలయును. రాజుయొక్క 

చి త్తవృ త్తిని గుర్తించని, బాగుగా పరిచితుడై న పండితుడుగూడరాజులకు అయి 

సష్టడుగానగును. 'రాజులయొక్క మనః (పవృత్తులనుగు రించిన మూర్చుడుగూడ 

మిక్కిలి ఇష్టుడగున. చాల స్వల్ప విషయమును గూడ రాజునకు మొదట 

తెలిపియే తరువాత చేయ వలయును. రాజసౌధము. లోనికి గాని క్రోశా 

గారములోనికిగాని ఎప్పుడునూ వెళ్ళరాదు. ఒకవేళ వెళ్ళవలసివచ్చినను, ఎక్కువ 
కాలమచట నుండరాదు. రాజుల వలన స్వ ల్బలాభము గలిగిననూ, శాంతచిత్తుడై 

ఆస్వ్టల్స లాభములో తన నంతోవమును చెప్టల ద్వారా (వకటింప వలయును. 

రాజు లవద్ద వాద వివాదములను చేయరాదు. ఇతగులసు నిందింపరాడు. దుష్కూ 
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ర్యముల [వసక్తి తెరాదు. [(వజాసంఘముల యొక్క వాద వివాదములను 
రాజుతో చెప్పకూడదు. రాజువలె నటించుట శెప్పుడునూ,  [పయత్నింప 
రాదు. రాజుచెత నత్కరింప బడిన వనస్తువేదై నప్పటికిని సంతోషముతో దానిని 
(గహించిధరింపవలెను. ఇచట ఏవకారమును |పయోగించుటచేత, రాజు కాక, 

రాజ గృహము నందలి రాణులు మొ వారిచ్చిన వస్త్రభూవణాదులను 

స్వీకరింపరాదని భావము. రాజు వికటాట్టహానము చేయునపుడు తాను 

చిరునవ్వు నవ్వ వలను. రాజుగారు ఇతరులు గాని రహస్య సమాచార 

ములు చెప్పునపుడు మౌనము _ ధరింపవలయును. వమియూ చెవ్నకూడదు. 
తాను అతి గర్విగానుండక, శాంత చిత్తుడుగా , ఎక్కువ స్థితికి మురిసిపోక , 

సమభావము గలవాడై సంచరింపవలిను. తాను (పకృతి స్ట్తీ నుండి వికృతి 

పరవశుడై పతితుడగును, దుఃఖములను పొందును. తాను (పకృతి స్టితుడుగా 
నున్న సుఖములను పొందును. “వతనాన్లాః సమ్ముఛయాః” అను వాక్యమును 
బట్టి ఎక్కువ గొప్పదనముగూడ పతనమునకు దారితీయును. 

కోకీలౌఖి : రాజ గృహము నందలి గృహ విభాగములలో (పత్యక్షముగ, 
రాజు ఎచట నున్ననూ, అనుమతి పొందనిది లోనికి |వవేశింపరాదు. తనను 
మొదట ెలిపికొని లోనికి వెళ్ళవలయును. లోనికి (వవేశించి రాజు అనుమతి 
లభించినవ్ప్వ టికి, తన అధికారమునకంకు ఉన్నతమెన ఆననాదుల యందు 

కూర్చొన కూడదు. తనకుచితమెన ఆననము నందె రాజునశకెదురుగా కూర్చుండ 
వలయును, రాజు చెత చెప్పబడిన మాటను, ఇది మంచిది, ఇది చెడ్డది అని ఆ తే. 
పింపరాదు. రాజునకు ప్రయోజనము కల్లించుమాట ఐనప్పటికిని సకాలమునందే 
చెప్పవలెను. తనకు లాభసాటిమయైన మాటను కూడ, రాజునకిష్ట్లలెన, తన 
మంచిని కోరు రాజోద్యోగులతో కలసి వెళ్ళి చెప్పవలెను. ఇతరులకు లాభము 
చేకూర్చు మాటను, అనువైన సమయమున, అనువైన (పచేశమునందు చెప్ప 
వలెను. ఈ రాచకార్య విషయములలో తనను అడగనప్పటికిని ధరగము, అర్థము, 
ఈ శకెంటితో కూడుకున్న ఉపదేశములను రాజునకు బోధింపరాదు. ఇది గొప్ప 
నావాసము. అధ రాశ్రి చరణము నాచరించు రాజును సవింవరాదు. ఈ రాజు 

యొక్క అహితాచరణము, సర్వనాశనమునకు చారి తీయును. రాజుకు రవాస్య 
ముగ నచ్చ చెప్పుచూ, అహితాచరణమునుండి ఆడ్డగింపవలెను. 

గొప్ప అర్జవంతములై న వెలగల వాక్యముల చేత రాజును అనున 
యింవ వలెను. ఒకవేళ రాజు దోషము చేసినప్పటికిన్ని, రాజు సమతమున 
బహెర్గతము చెయరాదు. రాజును అధరాగ్ట్రచర ణమునుండి అడ్డ గించుటకు, 

అయిష్టత కన్సరచిన, మౌనమును వహించవలెను. కాని మరల వత్తిడి చేసి చెప్ప 
రాదు. అశు సమస్త శా(స్త్రములయందు ఆరితేఠిన వాడై యున్నవృటికి, రాజు 
యొక్క చిత్త ప్రవృత్తిని గున్తైరిగి మసలుకొవలెను. అట్టుచేయని యొడల 
అయిష్టుడగును, అనై మూర్జ్చుడు కూడ, రాజు యొక్క. మానసిక (పవృ తిని 
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గు గ్రైరిగి నడుచుకున్న యెడల, (పాణస్నేహితుడగును. అశు కారణము లేకుండా 
రాజుయొక్క ధనాగారమునందు, రాజాంతపురములోకి వెళ్ళకూడదు. కారణ 
ముతో కూడ అక్క డక వెళ్ళినప్పటికి ఎకు్యవకాల మక్క్ళ్క_డయుండరాదు. రాజు 

వలన తనకు సల్సా లాభము గలినప్పటిక, గర్వరాహిత్యమును చూ పెట్టి, రాజు 

నకు నంతోవము గల్లింపవలెను, అ ఇతరునితో ఏర్పడు చవాదపివాదములను 

రాజునకు తెలియపర్చకూడదు. రాజు చేత తన కొజ క ఇవ్వబడిన. వస్తా 9దులను 
రాజు సంతోషము కొరకు ధరింవవలను. రాజు వలె తాను నటింవరాదు. రాజు 
వలె వస్తా)భరణ. వాహానాదులను వదిలి పెట్టవలెను. రాజు చెత ఆజ్ఞాపింపబడక 
అంతఃపుర స్త్రీలచేత ఇవ్వబడిన వస్వాొచ్యాభరణాదులను _ తీనుకొనకూడదు. 
(ప్రసంగ వశమున, హాస్య్యోక్తుల వలన రాజు నవ్వినప్పటికిన్ని రాజు యెదుట 
ముఖభంగిమల చేత తన హర్షము తెలియ చయవలెనే కాని వికటాట్టహాసము 

చేయరాదు. రాజు నవ్విననూ, తాను నవ్వకూడదు. _ాజు నవ్వని యెడల 
తానును మౌనము ధరింప వలెను. రాజు కాని ఇతరుడు కాని, ఇతరుల యొక్క 

మర్గిములను గురించి చెప్పునప్పుడు చెవిటి వానిగా నుండవలెను. తనను తాను 

ఎక్కువ ధనవంతుడుగాగాను, ఎక్కువ మర్యాదలు మన్ననలు లవించుచున్నవని 

గాని, తాను అతి గర్వముతో విచ్చలవిడిగా సంచరింపరాదు. అట్టి గర్వము కొద్ది 
పాటి ధిక్క్యారము చేత వెంటనే పతనము కల్లించును. ఎక్కువ గర్వము వలన 
తన యొక్క పతనము జరుగును. ఇది దుఃఖకరము. అశు ఆ గర్వము నుఖ 
కరము కూడ కాదు. అనగా రాజ[పాసాదము నందు నంచరించు (పతి సేవకుడు 
నిగర్వియె తన స్థానమును తన శక్తిని తన అధికారమును దుర్వినియోగపర్చక 
అధికార పరిధులను దాటక జా్యగత్తగా రాజసేవను చేయవలను. రాజుల 

యొక [వవృ త్తి ఎప్పుడే విధముగా మారునో ఎవ్వరును ఊహింపజాలరు. 
అతను చేయు |పతిపనియు శాననరూవముననుండును. “నావిష్టుః పృథ్వీపతిః” 
అను నారో క్తి (పకారము రాజు విస్వంళ సంభూతుడు కాన అతడు 
ఆరాధ్యుడు, అతని చెప్పుచెత లలో జా|గత్తగా మెసలుకొనవలయును. 

మూ॥ ఆనన్న సేవానృవతీః (కీడాశ స్తాహి పావక 8 ॥ 

కాళలేనాతి మవాశా వినీశై 8 సానిరుధ్య లే 

(పాప్యదు[ప్వాప మైశ్వర్యం బహుమానంచ భూపళతేః | 

యథోవ భుంజీత చిరం తథా స్యాద|ప్రమాద వాన్ || 

విద ధ్యాతఎరిత ః! శయ్యాం రజతామం(తాభిమ న్లి)తామ్ | 

రా(కె సిద్దార్థ కాన్ భూతి మకతైరన్వితాం శుచిమ్ | 

రతాళక్రిం తథోచ్చి గే గయ చాంకురయాన కామ్ |! 

స దూర్వం పూర్ణకలశం సపుష్ప ఫలపల్లవమ్ । 

ఉపవోరంచ సంభఛ్యాయాం భుక్వాచాన నిశానుచ ॥ 

వపతత్స్వ స్త్య్వయనం కర్మ కర్తవ్యం కుచినా౬౭౬శుచ | 



882 అష్టాంగనం గవా వ్యాఖ్యానము 

ఆయుష్యం వౌష్టికం భూత విష కారణ పావ్ట జిత్ / 

ప ఏష విషపాలన సొధనశాయ ! 

దోస్తు విన్నర విధిః పునరుత్తగేమ ॥ 

ఆలోక్య సమ్యగభఖలం మతి పూర్యా కారీ | 

యుంజీత తం పరికలయ్య వికార చిహ్నమ్ ॥ 

ఇతి గరరమోరక్ష్షణా యోవబచేళమ్ | 

భజతి నర పతిర్వోనిత్య'మే వా [పమత్తః | 

నిజపుర రిపువ్ఫ సైైర(వ్రధృషోో మవోత్మా | 

జనయతి సజానానాం తేన యోగౌచిరాయ ॥ 155 
ఇత్యన్నర మా నామాష్ట మో౬ ఛ్యాయం కా 

(వళివదార్హము: నృవతీః =రాజు యొక్క, ఆనన్న సెవా దానమీవమందుండి 
సవచేయుట, శస్తాొహి పావై = న్త్రములచెత, _నర్నముల చేత, అగ్నిచేత, 
(5 డా=ఆడుకొనుట వంటిది, వినీతె *+=విభయత గలవాని చేత, అతిమవహాతా 
కెళలేన =మిక్కి లి సమర్థవంతమైన యుక్తి (పయుకులతో, సా=ఆ రాజ 
సేవ, నికుహ్య కే దనిర్వహింపబడుచున్న ది, భూప లే దు ఖబ్బూవం=రాజు వలన 
అతి కష్టముచేత వొందినట్టి, ఐశ్వర్యం = ఐళ్యర్యమును, చహఊమరియు, బవాు 
మానం = ననాగ్రనమును,( గౌరవమును), అ(వమాదవాన్ == [వమాదరహితుడై , 
చిరం = ఒరకాలము,య థా - ఎట్టు, ఉపభుంజీత = ఉపభోగించునో ( అనుభవిం చునో) 
త థా అట్లు, సాత్ ఉండవలెను, పరితఃరజామం _ఆాభిమ న్లి ఏతాం వా రణామం శ్ర 
ములచేశ్త అభిమన్తి 9ంచబడిన, శయా్య్యం = శయ్యను, విధధ్యాత్ = చేయవలను, 
రాతి = రా|తికాలమునందు, స్వార్ద కాన్ = తెల్లని యాచాలను, భూతిం = 
విభూతిని, అవ్మతె 8 = అతతలచేత, అన్వితాం = కూడినట్టిదియు, శు చిం = పరిశు[భ 
మైనదియు, నయవాంకుర యావకమ్ =యవాంకురములను, యవలను, నదూ 
ర్వండాగరికతో కూడినదానిని, నపువ్పఫలవ ల్లవము =వుషృములు, ఫలములు, 
చిగురుటాకుల తో కూడినట్టి, పూర్ణ కలశండాపూర్ణ పాతను, తథాడాలఅశ్లే, 
ఉచ్చి-రే =తలమవె పున, రతాశళ కిం = పటమునందు బాయబడిన రజూళ క్రి ని, 
పిదధ్యాత్ 2ఉంచవలయును. నంధ్యాయా౦ సంధ్యా కాలమునందు, భుకాం 
భుజించి, నీశానుడారా|తులయందు, అనె = అ న్తమునందు, ఉవాహోారం = ఫల 
హోరమ్వును, పదధ్యాత = చెయవలెను,ళు చినా = పరిశుద్దమనన్సుతో, ఆళు త్వరగా 
ఏతత్స _స్త్యయనంకర్థ = ఈ స్వ_స్వయన కోరెను (ఈ పుణ్యా హవాచనము) 
కర్తవ్యం =చెయదగినది, ఏతత్ దా ఈ పుభ్యాహవాచనము, ఆయువమ్యం= ఆయు స్ఫును వృద్దిపరచును, పెపష్టిక్రమ్ పుష్టి వర్ణకము, భూత పిషకార ణపాప్టుజత్ ౨ భూత విషము స్వాధీనము ళోనికి తెచ్చును, దరిదమును నశింపచేయును, 
అస్మిన్ ఈ అధ్యాయము నందు, విషపాలనసాధనాయ ౫ విమరశతణ కొొలఅకు, చికిత్స కొరకు, వమః=బది, సం ఊపడానం|గవాముగా, (పో 8 = చెప్పబడి 



ఎనీమిదో అధ్యాయము లీక్రీరి 

నది, పునః = మగల, ఉత్తరషమ=ఉ త్తరస్థానములయందు, వి _స్తరవిధిః = విస్తార 
మైన విధి, వవ్యు త చెప్పబడును, మతిపూర్వ కారీ=ాబుద్దిగలవాడై, సమ్యక్ = 

బాగుగా, అఖిలం హనమ న్నమును, ఆలోక్ళ = గహించి,వికారచిహ్నండావి కార 
లక్షణామును, పరివిక్రల్బ్య =పరిక ల్పనముచేసి, తంచపివపాలనవిథిని, యుంజీత=ైా 

చేయవలెను. ఇతివాఅని, యః=యే, నరవతిం=ా రాజు, వివగర రథః = విషము 

నుండి, గర విషము నుండి రకీంపబడినవాడై , రక్షణాయ=ైా (పజలను రతించుట 

కొరకు, నిత్య మేవ=అనునిత్యము, అపమ త్త = జాగరూకుడై , ఉపదేళం=ా 

ఉప చేళమును, భజతి = పొందుచున్నాడో, న్మరాఆ రాజు, నిజపురరిపువ్య నైః == 

తనలో నున్న శతునమూహముల చేత (అరివడ్వర్లముల చేత), శ తుసమూహము 
లచేత గూడ, అ పధ్భృుష్యుః =తిరస్కరింప బడిన వాడె, మహాత్మా =మహోత్చు 

డను బిరుదును వఐవొంది, చిరాయైాణాలా కాలము వరకు, జనానాం = [పజల 

యొక్క, యోగ చేమౌెఊ యోగ కేమములకు, జనయతి=కలిగించు చున్నాడు, 

ఇతి = అని, అన్నర జా=అన్నరక్షయగెడి, నామా = సిరుగల, అన్టమా = ఎనిమి 
దవదియిన, అధ్యాయః ఒఅ ధ్యాయము, సమా ప్తః =-ముగిసినది, 

తౌత్మ్రర్యుమయు : రాజ నమీవమున నుండు సేవకులు, వారు రాజనన్నిధీలో 
నిర్వహింఛు సెవలు, కత్తితో సాముచేనినట్టుగా, సర్పముతో అడుకొన్నట్లుగా, 
అగ్ని తో చలగాట మాడినట్లుగా నుండును. రాజులవద్ద పని చేయుట చాల 
కఠినముగా నుండును. సెవకుడు చాల విధేయతతో మిక్కిలి గెప్పయుక్తి 
|వయుక్తులతో రాజుయొక్క సేవ చేయవలయును. రాజు వలన లభించిన 

ఐశ్వర్యమును, గౌరవమును, ఉదాసీన భావముతో అనుభవింప వలయును, 
ఇట్లు అనుభవించిననే ఆ ఐశ్వర్యము, ఆ గౌరవము చాల కాలము నిలుచును. 

వైద్యుడు నాలుగు వె పుల రకోఘ్న మం[తములతో అభిమం | తించిన 

పడకను తయారు చెయ వలయును. రా తియందు తెల్ల ఆవాలను, యవలను, 
అకతలను, పవ్నితభన్యిమును. ఆ వడకకు నాల్ళువెపులా చల్లవలెను. వడకకు 
తూర్పు దిశ యందు రవాళక్తిని ఒక కాగితమువె (వాసి దానిని, అక్కడ 

ఉంచ వలయును. ఆ పటము వద్ద యవాంకురములు యావకములు, గరిక, 
అనేక (పకారములై న పుష్పములు, ఫలములు, చిగురు టాకులతో నిండిన, పూర్ణ 
వాతను అచట యుంచవలెను. సంధ్యా కాలము నందే రాజును భుజింవ చేసి, 
చివరి యామము నందు ఉపవోరము నివ్వ వలెను, ఇట్టు పవి(తమెన పుణ్యావా 
వాచన కర్మ వలన పవిితుడుగా చేయవలయును. ఇట్టు పుణ్యాహ కరు 
చేయుట వలన ఆయుస్స్ఫువృద్ధి యగును. పుష్టి వృద్ది యగును. భూత విషము 
తగ్గి పోవును. దరి దము నశించి పోవును. 

ఈ అధ్యాయమునందు రాజును విషమునుండి రతించుట కొరకు, అే 
ఒక వేళ విషముచెత ఉత్పన్నమైన *రోగములను, చికిత్స చేయుట కొరం 
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సం[గహాముగా చెప్పబడనవి. 

వ నుదాహరించిన విషయములు, _ విస్తారముగా ఉత్తర స్థానమునందు 

మరల చెప్పగలము. దీనిని నంవూర్ణముగా విజ్ఞానముతో వివేచనచేసి, తన 

బుదికి తోచినట్టుగా మరియు అది మంగళ [పదముగా యుండునటుల రోగ 

లక్షణములను చక్కగా పరీతంచి చికిత్సలో వెన ఉదాహరించిన (ప్రయోగము 

లను [పవయోగించ వలయును, 

ప రాజు ఈ (పకారముగా విషమును౦డి, గరవిషమునుండి రత్సింవ బడిన 

వాడై తన రాజ్యము నందలి సమ న్హ భూతములను రతీించుట కొరకు, 

(పతి నిత్యమునూ, జాగరూకతను పొంది వె ద్యోపదేశములను అసుసరింవ 

అట్టి రాజు తన శరీరమునందలి ళతునమూహమైన కామాదులను, అశ్రై 

ఇతర శ|తువులనుండి తిరసన్కరింవ బడిన వాడై. “మహాత్మా” అను బిరుదము 

బొంది చాలకాలము (పజల యొక్క యాగ ఊమములను సునంవన్నము 

లుగా చేయును, 

కోలిలోఖ : రాజ నన్నిధిలో నుండి, రాజనకు సపర్యలు చేయుట, శస్త్ర 

ముతో, పాముతో అగ్నితో అడుకొనినట్టుండుము. రాజువద్ద తానుచేయు సేవా 

ధర్రిము అతి కఠినమైన దై నవృటికిని, అతి నూత ధరగ్రమని, (గ్రహించి వినయ 

ముతో విధేయతతో, కౌళలము చేత, ఉఊానిని నిర్వహింప వలయును. రాజు 

వలన అతి కష్టముగా పొందిన ఐశ్వర్యమును, గౌరవమును, (పమాద రహిత 

ముగా చాలకాలము అనుభవించుటకు వీలగును. రాజునకు వైద్యుడు. ఉచిత 

మైన సమయమునందు వడకను ఏర్పరచ వలను. పడక యొక్ర నాల్లు దిక్కుల, 

ర యామం[తములచెత, మంతింప బడిన, విభూతిని, అతతల చేశ, యవలచేత, 

కఠిపి చల్ల వలయును. వడక యొక్క పూర్వభాగమునందు రాజును రతీంచుట 

కొకు పరాళక్త్సి యొక్క వటమును ఉంచ వలయును. ఒక కలశమునందు 

సరునింపి, ఆ కలళములో గరికను, వలువిధములై న పువఎములను, చిగుకు 
టాకులను, పండ్లను ఉంచి ఆ వడక్ర యొక్క పూర్వభాగమునందు ఆ కలశమును 

ఉంచవలెను, సంధ్యాకాలమునందు ఉపవారమును తలవె పు ఉంచవలను. ఇట్లు 

రాజునకు పరిశుద్దుడెనచేత వుణ్యాహవాచనము చేయబడవలెను. 
ఈ పుణ్యాహవాచన క్ ర్ట వలన భూతాదుల యొక్క నాశము, ఆయు 

ర్వద్ది, బలవృద్ద్ధి, ఏర్పడును, ఈ అధ్యాయమునందు విషరక్షణకొరకు వివము 
వలన జనించిన వాస్తిధులకు చికిత్స కొరకు నం |గహాముగా చెప్పబడినది. 

విస్తారముగ మరల ఉత్తర స్థానమునందు చెప్పబడును. వై ద్యుడు ఈ 
సమస్తమైన విషయములను న్వబుద్దితో అలోచించి, మంచి బుద్ధికుశలత గల 
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వారై, వికార లక్షణమును బాగుగా (గహించి, విషము నుండీ రతించుటకు, 

విషమును సాధించుటకు నైన [కియా [క్రమమును కల్పింపవలను. 
ఈ |పకారముగా రాజును విషము నుండి, గరవివషమునుండి, వై ద్యుడు 

రతీంప వలెను. వై్వైడ్యుని చేత రవింప బడిన రాజు తననపాజ శక్తులెన 
కామ[కోధాదుల నుండి ఆంతర శత్రువుల నుండి కలుగు ఆపదలు లేనివాడై. 
“మహోాతుుడు” అను వికుదుదమును పొంది, [వజలయొక్క యోగ మేమములను 
చాలకాలము వరకు పరిరతించును. 

ఇతీన్న విరచితాయా మష్టాంగ సం|గవా వ్యారాఖ్య్యాయాం నూ(తస్థానే 

అష్ట మో౭భ్యాయః, 
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చూ 

మూ॥ అథాతోే పరుద్రాన్న విజ్ఞానీయ మధ్యాయం 

వ్యాఖ్యాస్యామః ఇతి హాస్తారాహు లా[తయాదయో మహం .రయః। 

(వతివదార్గము ; అథవతరువాత, అతః ైాబిందువలన, విరుద్దాన్న పిజ్జా 

నీయం=విరుద్దాన్న విజ్ఞానమను, అధ్యాయం = అధ్యాయము ను, వ్యాఖ్య్యనార్ద 

మఃడావ్యాఖభ్యానించగలము, ఇతిడాఅని, ఆ (కేయా దయోమవార్ష యః ఆకె 

యుడు మొ॥ ముహార్లులు, ఆహున్నచపలికిరి. 

తాత్దార్భము: విరుద్దాన్న విజ్ఞానీయనమును  అధ్యాయమును వివరించి 
ల్ ధ ర 

చెవ్పగలమని ఆ|తయాది మహార్తులు చెప్పిరి. 

కోళీలోఖ: ఆహారమును గురించిన విషయము నడుచుచున్నందున, [పనంగ 

నశమున విరుద్దాహారము గర శద్భనమైనందున ఇచట ఈ విషయము చెప్పబడు 
చున్నది. 

మూ॥ (గామ్యానూపొదక పిశితాని మధు గుడ తిల పయో మామ 

మూలక వినెర్విరూఢ ధాన్న్యైశ్చ నైకధ్యమధ్యాత్। విశేషతః వయసా 
మత్స్యాన్ । ఉభయమ్ ప్యాతనత్రిధుర రన విపాకత్వా దభిష్యంది శీతోప్ల వీర్య 
త్వాత్ పరస్పరం విరుద్దమ్। శేష్వపి విశేషేణ చిలిచిమః। స వునః శక్షలీ లోహిత 

నయనః సర్వతో లోహిత రాజర్లోహిత (పబాకరః (పాయో భూమౌ చరతి 
సో ఒత్యభిమ్యంది తమత్వాత్ నుతళాం వ్యాధి నువజనయళ్యామవిషం చ॥ 

(వతివదార్థము : (గామ్యానూపొదక పిశితాని=గోవు మొ॥ (గామ్య 
జంతువుల మాంసమును, పందిమొ॥ ఆనూవ జంతుపుల మాంనమును, చేవ మొ॥ 
బిదర [(వాణుల యుక్క మాంనములను, మధు గుడ తిల వయో మావ 

మూలక వ్నినై = తేనె, బెల్లము, నువ్వులు, పాలు, మినుములు, ముల్లంగి, 
తామరతూండ్లతోనూ, చైామరియు, విరూఢధానై్యః = మొలక లె తిన ధాన్య 

ములతో, ఏకధ్యం = ఓ కేతూరి, నా చ్యాత్ == తినకూడదు, విశవత8 వా విశేష 
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ముగ, పయసా =పాలతో, మళ్ళ్యాన్ =చెపలను, ఏకధథ్యం =కలిపి,నాద్యాత్ = 

తినకూడదు, ఏతత్ ఉభయంహి=ఈ శెండున్ను, మధురరన విపాకత్వాత్ = 

మధుర రసము మధుర విపాకము గలవగుట వలన, అత్యభిమ్యంది=మిక్కిలి 

అభిష్యం దమును చేయును, థీత్రోప్ష వీర్య క్వాత్ పాలు శీతపిర్యము, చేవలమాం 

సము ఉన్ల వీర్యమగుట వలన, పరస్పరము =ఒం౦డొంటికి, విరుద్దమ్ విరు ర్హమెనవి, 

తెవ్వపి 2మత్స్యములలోకూడ, విఇచేణడావి శేషముగ, చిలిచిమః = చిలిచిమమను 

చేపమాంసనను, వయసా = పాలతో, పకధ్యమ్ = ఒకే సమయములో కలిపి, 

నాద్యాత్ తినకూడదు, నః32ఆ చిలిచిమమను చేవ, శకలీ ౫ శకలి యను 

"పేరు గలది, లోహితనయనః =ఎ|(రని సెతములు గలది, నర్వతః =శరీరమంతట, 

లోహితరాజిః = ఎ(రని గితలు గలది, చైమరియు, శరీరే=ాశరీరమందు, 

లోహిత (వభాకరః = ఎ్యరని శక్రలములతో కాంతివంత మైనది, [పాయః =తర 

చుగ, భూమి” డభూమిఐ న, చరతి=సంచరించునుూ, సః=ాఅది, అత్యభిమ్యంది తమ 

త్వాత్ మిక్కిలి అభిమ్యం దమును చేయునది యగుటవలన, నుతరామ్ మక్కి 

లిగా, వ్యాధీన్ మై వ్యాధులను, ఉపజనయతి ౫ పుట్టించుచున్న ది, చ= 

మరియు, అమవిషండా ఆమవిషమును, ఉపజనయతి = పుట్టెంచుచున్న ది. 

తాల్ఫుర్భుయు ; (గామ్యములై న ఆవు మొ! జంతువుల మాంనములను, 

పంది మొదలగు ఆనూవ జంతువుల మాంనవులను, చేవ మొ॥ ఉదకము నందు 
సంచరించు జంతుపుల మాంసనములను, తేనె, బెల్లము, నువ్వులు, పాలు, మిను 

ములు, ముల్లంగి, తామర తూండ్డు, మొలకెత్తిన ఛాన్యములను ఒకే సమయ 

ములో కలిపి తినరాదు. 

విశేషముగ పాలతో కలిపి చేపలను తినరాదు. పాలు చేవలు చెండును 
మధుర రసము, మధుర విపాకము గలవి యగుటవలననూ, మిక్కిలి అభిమ్యంద 
మును చేయునవగుట వలననూ, పాలు శీతఏిరరము, చేపలు ఉప్ప వీర్యము గల 

వగుట వలనను పరస్పరము ఏర్య విరుద్దత్వమిచట న్పష్టముగ కనబడుచుండగ, 
ఒకదానితో నొకటి కలిపి తినరాదు. ఆ చేవలలో గూడ చిలిచిమమను వేవను 
ముఖ్యముగ పాలతో కలిపి తినరాదు. ఆ చేవవై బెరడు ఉండును. కనులు 
ఎరగా నుండును, శరీరమంతటను ఎ(రని గీతలుండును. సూర్యునితో సమాన 
మైన వ్యరని కాంతి గలిగియుందును. నిటి ఒడ్తున గల భూమివైన సంచరించు 
చుండును. ఇది మిక్కిలి అభిమ్యందమును చె యును, ఎల్ల ప్పుడు వ్యాధులు 
బుట్టించును. ఆమ విషమును ఉత్పన్నము చేయును, 

కోలిలౌఖి : అఆఅనూప జంతువుల, జఇిదకజంతువుల, జలచరనుల యొక. 

మాంనములను తెనె మొ॥ వాటితో ఒకేతూరి కలిపి భుజింవరాదు. జొదకములు 
ఆనూపములే యయినప్పటికి కొన్నింటి విషయములో అది పొసగనుదున, 
వేరుగ చెప్పబడినది. మొల ౩ త్రిన ధాన్యములనుగూడ పాలతో ఒశే సర్యాయము 



శిరి అహ్టాంగసం[గవా వ్యాఖ్యానము 

తినరాదు. చేపలను ముఖ్యముగ పాలతో తినరాదు. ఈ ౦ండును అభిమ్యం 

దిగానుండును. మరియు వీర్యముచెత విరుద్ధములై నవి. ఆ చేపలలో గూడ 

౨లిచిమమను చేవను పాలతో ముఖంముగ తినకూడదు. ఆ చిలిచిమము ళకల 

మను పేకుగలది. ఎ(రని నెతములు గలది. శరీరమంతట ఎ|రని రేఖలుండును. 

జల నమీవ భూమివ సంచరించుచుండును. ఇది మీక్కిలి అభిమ్యందెగా 

నుండుట వలన అకికష్షమై న సమ_న్తవా్రధులను పుట్లిం చును, అభిమ్యంది యనగా 

“సోతసాం మాలి స్వేన (సావకమ్ " అని అర్హము చెవ్పబడినది. ఆమ విషమును 

గూర్చి “మా తాశితీయము- నందు చెప్పబడును, 

బి. వార్థ: ఏ పదార్థములు తరచుగ కఫమును వృద్దిపరచు నొ, ఆ 

పదార్దములు అభిమ్యందిగ నుండును. అ ఖిమ్యందెక్షర పచదార్ల ములు ఆలన్యముగ 

జీర్య మగును. యే వస్తువులు ఆలస్యముగ జీర్ణమగునో ఆ వస్తువులు జాఠరాగ్నిని 
మందముగ చేయును. అగ్ని మందగించుట వలన ఆహారము వచింపకపోగా 
శరీరమునందు ఆమివిషము నుత్సన్నము చేయును. ఇది చాలా కష్ట సాధ్యము. 

ఎందుకనగ ఆమమును వచింవచేయుటకు, _ ఉప్ట చికిత్స చేయవలయును. ఉప్ప 
చికిత్స విషమునందు విరోధియగును. వివమునందు శీతలమెన ఉపచారములు 

ముఖ్యముగ చేయదగినవి. ఈ శీతలోవచారములు ఆమమునందు విరోధించును. 

కాన ఆమ వివమునకు చికిత్స చేయుట కష్టసాధ్యము. 

మూ॥ నర్వంచావ్లుం పయని క ధ్యం విరుద్దమ్ | తత ఉత్తరం వావిరుద్దం 

ఫలంచ కంగు వరక మకుష్ష వేల్ల కులత్స మావ నిష్పావాళ్చ్ళ ! న మూలకాది 
హరితం భకయిత్వా వయః సేవ్యం కుష్టాబాధ భయాత్; పౌమ్కరం రోహిణీకం 
జాతుకం వా శాకం సహా మధుపయాభ్యాం నాభ్యవహా ర్ తాభ్యాంచనవా 

కపోతాన్ సర్షప తై లభృష్టాన్ తథాసర్వ వత్రైల భృజ్వానాంమత్స్యబదరాణాంబద 
రాణిశ్వావిడ్వరావా మాంసం నై కధ్యం పి _క్తేనామమాంసాని,దధ్నా కుక్కుటమ్, 
పృవషతంచ కునుంభ శాకే నేర|[భం, సౌవీరెకేణ తిలళష్కు_ లీ; | వీరేణ లవణం, 

మూలకన మాష సూవం, నవనీళేన శాకం, ఉపోదకాం మెైశేయ మార్చి 
కాభ్యాం, పీలూని కరీరై 8, విసిర్విరూఢ కాని, దధ్నామావ నూ వేన్న గుళీన 
మధునా ఘృ తెనవాలికుచ ఫలం, దధ్నా తకేణ తాల ఫలేన వా కదళీ ఫలం, 
పిప్పలీ మరిచాభ్యాం మధునా గుశన వా కాకమావీం, తామేవ మత్సనవచ సే, 
శ్చంగి వేర పచనేవా భాజ నే సిధామన్య త వాసిద్దాం రా|తి ముషితాం, కంన 
భాజనే, దశ రాతోపితం సర్పిర్మద్య దధి మధుభల్లాత కేషుచోన్షమ్ .॥ 

(వ తీవదార్థము ; నర్వం చాన్టం =పుల్ల ని పదార్థములన్నియూ, 
పయసా=పాల క్రో, ఏకధ్యం =ఒ కేతూరి, పరుద్దమ్ =విరుద్రమెనవి, కంగు = 

(అమా 

కొ[రలు, వరక = | పంఖణము, మకుష్ట అ డవి "పెనలు, వేల దావాయువిడంగ 
౧ 

or 

ములు, కులుళ్చ =ఉలవలు, మాష=మిమములు, నిష్బావాశ్చ =అనుములున్నూ, 
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తతో త్తరమ్=వీటిని సేవించిన తరువాత కూడ, విరుద్దమ్ == విరోధమును 

చేయును, కుష్టాబాధభయాత్ =కుష్ప్టము చాధించునను భయము వలన, మూల 

కాది హరితశాకం=ముల్ల ంగి మొ॥ హారితళాకమును, భతయిత్వావచెతిని, 

పయఃహపాలు, ని సవ్యం సవింవదగదు, పావ్క_రంశాకం=పుష్కు_రమూల 

శొకము, రౌహిణీక్షం శాకండారౌహిణీకశళాకమును, జాతుకం శాకంవాడాలేక 

జాతుక శాక్రమును, మధుపయోభ్యాంనహ = "తనె పాలతోకూడ, నాభ్యవహ 

రెత్ తినకూడదు, నర్షపతై లభ్భష్టాన్ = ఆవాల నూనెలో వేయించిన, కపో 

తాన్ పా వురములను, తాభ్యాం =ఆ తే నెపాలతో, నాభ్యవహ రత తినకూడదు, 

త థా =అన్సు, నర్హపతే లభ్బష్టూం = ఆవాలనూనెలో వేయించిన, మత్స్య 

బదరాణాంచాచేపలు, రెగువండ్ల యొక్క నంబంధమైన విరుద్దములను, బదరాణి = 
రెగువండ్లు, శ్వావిడ్వరాహా మాంసం =ాశ్వావిణాగింనమును, పంది మాంసమును, 

ఏకథ్యం = ఒ కేతూరి, పి త్రేనడాపి_త్తముతో, ఆమ మాంసాని= ఆమమాంసములు, 
నిరుదానిడావిరుద్దమైనవి, ధధ్నాసవాాపెరుగుతో, కుక్కుటః = కోడి చ= 

మరియు, సృవత్రం=పృవతమును, విరుద్దః విరోధము, కునుంభళా కేన=కునుమ 

శాకముకో; జొర|భమ్ = మేకల మాంనము, సౌవీరకేణ == కాంజికముతో , 

తిలళమ్కు- లీ; కాజా తిలకష్కులి, నువ్స్వప్రల చక్కిలములు, త. రేణ = పాలతో , 

లవణం=జఉవ్నును, మూల కేనాముల్లంగితో, మాషనూవమ్ు = మినప- వవ్వును, 

నవనీతేన = వెన్నతో, మూలశాకమ్ హముల్ల ంగిశాక్రమును, ఉపోదకామ్ దుంప 

బచ్చలిని, మై-రేయ మృద్వికాళ్యాం = మైశేయ మృద్వీకములతొ, పీలూనిడా 
శాటిచెక్క.లు, గాలుగుచెట్టు, కర్షిరె $= వెణుతురు, వెదురు  మొలకలచేత, 

విరుద్దః = విరోధము, బిసె = తామర తూండ్ల చేశ, విరూఢకాని = మొలక 

ల _కీన ధాన్యములు, విరుద్దాని= విరుద్దములు, దభ్నా = పెరుగుతో, మామ 

సూ పేనామినవవవ్వుతో, గుశేన == జెల్ల ముతో, మధునా= తేనెతో, ఘృ లేనవా = 
లేక నెయ్యితో, లికుచ ఫలమ్ = నిమ్మపండు, విరుద్దమ్ = విరోధమైనది, 

దధ్నా = పరుగుతో, త కేణడామజ్జిగతో, ఆాలఫలిన = తాటివండుతో, కదళీ 

ఫలమ్ =అరటివండు, విరుద్దము విరోధము, పిప్పలీమరిచాభ్యాం పిప్పళ్ళు మిరి 

యములచేత కలసిన, మధునా శకేనెతో, అధవాడాలేక, గుశేన= బెల్లముతో, 

కాకమాచం = కాకమాచిని, తామేవ=ఆ కాకమాచినే, మత్స్యవచనడా 
చేపలు వండిన, శృంగ బేర పచనేనా=ాఅల్లము వండిన, భాజ నైఊపా తయందు” 

సిధ్ధాం = తయారుచేసిన, రాతి ముపితాం = =-రా|తి వానము చేయబడినది 

(చద్దిది), నొద్యాత్ = తినరాదు, కాంన్యభాజనెడా కంచుపా[తలో, దశరా[తో 

పితమ్ =వది దినములుంచబడినది, సర్పి = నెయ్యి, నాద్యాత్ = తీనరాదు, 

మద్య =మద్యము, మధు= "తనె దధివాపరుగు, భల్లాత కేషుడాజీడిగింజలయందు, 

ఉప్పమ్ = వేడి పదార్థాలను, నాద్యాక్ = తినరాదు. 

తౌత్స రాము ; పరస్పర విరుద్ధాన్నములను ఎప్పుడును భుజింపళాద్దు. 
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అన్ని విధములయిన పులుపు గల పదార్థములను, పలుచనయినవిగాని, గట్టిగానున్న వి 
గాని అయిన కాంబికము, చింతపండు మొ॥ పదార్ధములను పాలతో కలిపి 

తినరాదు. మరియు పాలు [తాగిన తరువాత కూడ, పులుపు పదార్గములను 

తినకూడదు. అశ్తే పులుపు పదార్థములను సేవించినతరువాత పాలను (తాగ 
కూడదు. ఇన్తై కొ రలను, అర్కలను, |పియంగువును, ఉలువలను, మినుము 
లను తినిన తరువాత, పాలను తాగ కూడదు. ఇక్షు వచ్చివిగా నున్న ముల్లంగి 
మొ॥ వాటిని కూరగా చెనుకొని తినిన తరువాత, పాలనుసేపవించిన యెడల,కుస్ణ 
రోగమునం[పా ప్తించును. పుమ్యురమూలశాకమును, రోహి ణీకశాకమును, జాతుక 
శాకమునుతెనె,పాలతో కలిపితినకూడదు.ఆవాలనూనెలోవేయించి పావురములను 
తెనె,పాలతోకలిపి తిన కూడదు.అళ్లు చేవల,పందులయుక్క మాంనమును ఆవాల 
నూనెలో వేయించి తిన కూడదు. శేగు పండ్లను, కుక్కా, వంది 
మాంనమును, ఒశేతూరి తినకూడదు. అపక్షాముల న మాంసములను, పిత్త 

ముతో కలిపి తినకూడదు. చి(త్రవిచితములై న మృగములు, కోడి వీటియొక్కా 
మాంసములను పెరుగుతో కలిపితినకూడదు. కునుంభ శాకముతో మేక్రయొక్షా 
మాంసమును కలిపి తినకూడదు. కాంజికముతో, నువ్వులతో చేసిన చక్కిలము 
లను తినకూడదు. పాలలో ఉప్పునుచేర్చి [తాగరాదు. ముల్లంగితో మినవ 
పప్పును తినకూడదు. వెన్నతో మూలశాకమును తినకూడదు. మెరేయము, 
(దా తిసారాయముతోకూడ, దుంవబచ్చలి కూరను తిన కూడదు. తామర 
తూండ్లతో కలిపి మొల కెత్తిన ధానములను తినకూడదు. "పెరుగుతో మినప 
పప్పుతో, బెల్లముతో, తెనెతో, నెయ్యితో, కలిపి నిమ్మపండ్లను తినరాదు. "పెరు 
గుతో, మజ్జిగతో, తాటి పండ్లతో కలిపి అరటి పండ్లను తినకూడదు. పిప్పళ్ళు, మిరి 
యములతో తేనెతో, బెల్లముతో కాకమానీ శాకములు తినరాదు. చేవలు 
వండిన, అల్రము వండిన వా[తయందుకాని, మరియొక చోట తయారు చేసినది 
కాని, ఒకరాతి నిల్వయుంచినది కాని, కాకమాచితో కొఠిపి తినకూడదు. 
పదిదినములకువె న కంచుపా[తలో నిల్వ యుంచిన నెయ్యి నిషేధింప బడినది. 
మద్యము, పెరుగు, తేనె, జీడిగింజలు, నీటియందు. వేడి పదార్థములను కలిపి 
తినకూడదు, 

గార 

లను, పాలతోకలిపి తిన కూడదు. పాలను (తాగిన వెంటనే తినకూడదు. ఇతర 
రనములుకల న పండ్రనుకూడ, పాలతో కలిపిగాని, పాలను తాగిన తరువాత 
గాని తినిన యెడల, విరుద్ద మగును. కుష్టువ్యాధి బాధించునను భయము వలన, 
ముల్లంగి ము॥ పచ్చిగానున్న పదార్థములను, తిని వాలను (తెగరాదు. పుష్కర మూల శాకమును పాలు, తేనెతో కలిపి తినరాదు. అకు ఆవాల 
నూనెలో వేయించిన పావురములను, తేన, పాలతో కలిపి తినరాదు. అకు ఆవాల నూనెల వేయించిన చేవలు, రెగుపండ్లను, తద్విరు ద్ధమ్ములెన, శేగు 

కోలీోలొఖి : పులనె న మద్యము, ధాన్యామ్లుము మొ సమ స్త పదార్థము 
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పండ్లను పాలతో సేవింపరాదు, అపక్యములై న మాంసములను పి త్రముతో 
కలిపి తిన రాదు. పెరుగుతో కలిపి కోడి మాంనమును తినరాదు. దుప్పి 
మాంనము “పెరుగుతో కలిపి తినరాదు. కునుంభ శాకముతో మేక మాంనము 
విరుద్ధమైనది. కాంజికముతో నువ్వులతో చేసిన చక్కిలములు విరుద్దములై నవి. 
పాలలో ఉప్పు కలపి తాగరాదు. దధి మొ॥ వాటిలో నిమ్మవండ, కలిపి తినరాదు. 
దధి మొ॥ వాటిలో అరటి పండు విరుద్దము. పిప్పళ్ళు విరియములతో కలిపి 
గాని, కేవలము తనతో, బెల్రముతోగాన్ కాకమాచిని సేసింపరాదు, అల్ల మును 

పక్వము చేసిన పాాతయందుగాని, చేపలు వండిన పాతలో;? గాని సిద్దముచేసిన 
కాకమాచిన భుజింపరాదు. వేరే పాతయందు సిద్దముచేయ బడిన కాకమాచిని, 

ఒక రాతి నిల్వయుంచి మరుసటిరోజు తినకూడదు. 'కంచుపా[తలో పది దినములకు 
“పెన నిల్యయుంచిన ఘృతము నుపయోగింప కూడదు. 10 దినముల వరకు 

వీరోధముకాదు. 10 దినముల తరువాత విరోధించునని భావము, మద్యాదుల 

నువయోగించిన తరువాత వేడిగా నున్న పదార్థములను ఫుంజింప రాదు. . 

నూ త|కసిద్ద కాంపి ల్లో విరుద్దః। అంగార శూలోో భాసః। సురా 

క్భసరా వాయసా శె 3 కధ్యం విరు ద్దాః॥ 

(వతివధార్థయు ; తక డా మజ్జిగతో, సిద్ద = తయారు చేయబడిన, 

'కాంపిల్లకః = 'కాంపిల్లక ము, విరుద్దః = విరుద ద్దము, నిషులయందు, అంగార 

శూల్యః = శూలముతో, సంస్కరింపబడిన, భాసః = భాన పడీ, విరుద్దః విరు 
దము, నురా = కల్లు, కృనరాడానువ్వులు, బియ్యము, మినప పప్ప కటిని 

కలిపి తయారు చేసిన" పులగమును, పాయసా ౫ పాయసమును, ఏక ధ్యం = 

ఒకేసారి కలిపి తినిన, విరుద్దాః = పిరుద్దములు. 

తాత్తుర్భూము : మజ్జగలో సిద్దము చయబడిన కంపిక్రము ఏిరోధకముగా 

నున్నది. నివులవె న శరాలముతో కాల్చబడన భాసవపకీ, విరుద్దము, సురా, 

కృసరము పాయసము ఒకటిగా కలిపి తినుట విగుద్దము. 

ళోళిలౌోఖ : విశేషము లేదు. 

_  మూ॥ మధు సర్పిర్వసాతై లోదకాని, సమధృశతాని ద్విశస్త్రిళశః సమ 
సానివా! మధుఘృతే భిన్నాంశే దివ్యూదకానుపానే। మధు పుష్కర భీజం 

పద్మోత్కారి కాశాకం శార్కరో మై నురయా మధుచ నహోపయు రకం  విరుద్దను, 

వాతంచాతి కోపమతి, వారి దక? సర్ష వత్రై లభ్భష్టో విరుద్దః। పి త్రంాతి 

కోవయతి, పాయసో మంధానునానో "విరుద్దః। శ్లేషాాణం ాతికోవయతి 

ఉపోదకా తిలక్రల్కు సిద్దా చెతుర తి సారన్య! వలాక వారుణ్య కులాగ్రి మెళ్ళ 

విరుద్ధా। శై నైవ వరాహ వసయ పరిభృష్టా సద్యో వ్యావాదయతి। గోధా లావ 

తి త్తి మయూర కపింజలా ఇ ఎచరండ దార్వగ్ని నద్దా। ఏరండత్తై ల సమ్మూ 
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రతాః, వారిత మాంసం వార్మిచా శూలకా, వస_క్షం హెరిచాగ్ని నష్టమ్ చ, 
తదేవ భన్మ పాంళు పరిళు పరి ధ్వ_్షమ్ నక (దంచ 

(వతివడార్థము : మధుసర్సిర్యసా ౩ లోదకాని = తేనె, నెయ్యి, వన, 
నువ్వుల నూనె. నీళ్ళు; సమధృతాని=ఊనమానముగ [గహించినవి, ద్విళః= రెండు 
గాని, (క్రికోవాడామూడుగాని, నమస్తాని=అన్నింటిని కలిపిగాని, నాద్యాత్ = 
తినరాదు. 

తౌత్దుర్భము : లేనె, నెయ్యి ఈ "రెంటిని సమాన భాగములుగా తీను 
కొని ఉపయోగింవరాదు. తేనె నెయ్యి వన నువ్వుల నూనె ఈ నాలుగింటిని 
నమాన మాతగ నువయోగింవరాదు. తేనె నెయ్యి వన ఈ మూండింటిని 
నమాన మా[తలో సేవింవరాదు. ఇట్లు అంశాంశకల్చనా భేదములతో 26 విరుద్ద 
భేదములు గలవు. 

(వతివదార్థము ; మధు ఘృతేవా = అసమాన వరిమాణములో తేనె, 
నెయ్యిని, దివ్యోదకానుపానే = వర్ష జలాను పానముగ, విరోధః = విరోధము, మధు = తన్తెవుష్కురలీజం = ళామరగింజలు, విరోధమ్ విరు ద్రమైనవి,పద్భో త్తరికా శాక్రమ్ =వదోగ్టి త్తరికాశాకము, ₹ార్కార 8 ళర్క రానవము, మెశేయః = మై రేయ మను మద్యము, మధుచ == మరియు తేనెయు, నపాజఉవయు కమ్ = కలిపి తీనుకొన్న యెడల, సర్వంవిరుద్దమ్ = అంతయు విరుద్దము కాగలదు, వాతంచ =మరియు వాతమును, అతి కోపయతి =మిక్కిథి (పకోపింప చేయును. 

తాల్స్రర్యాము ; వర్షజలములతో అనమాన పరిమాణములో తెనె, నెయ్యి" కలిపి అనుపానముగ సేవింవరాదు. శేనె, తామర గింజలు కలిపి భుజింవరాదు. పదో త్తరికాశాకముః శర్కరాసవము, మైశేయమను. మద్యము, తేనెతో గూడ కలిపి సెవించుట విరోధము. ఇవన్నియు పరన్నర పిరుద్ద (దవ్యములుకాన వాతమును మిక్కిలి |వకోపింప జేయును. మరియు పిత్తమును, కిఫమును కొంచెము తక్కువగా |పకోపీంప చేయునని భావము. 
(వతివదార్డ యు హరీ దక డా వారి దళమమ "పేరుగల భూమిలో పుట్టిన కందము, వర్ష పతె లభృష్ట, చా ఆవాల నూనెలో వేయించినవి, విరుద్దః = విరుద్దముగా నుండును, చడామరియు, పిత్తమ్ ==పిత్తమును, అతికోవయతి - మిక్కిలి [పకోపింవ చేయును, . 
తాత్పర్శొంము : ఆవాల, నూనెలో వెయించిన గొడుగు . ఆకారముగల శాకము లేక హర్మిదక పథి లేక కంద విశేషము విరోధముగా నుండును, మరియు, ఆ ఆహారము పి త్తమును మిక్కిలి. | పకోప్రింవ చేయును, 
(వతి (పదార్డొము * పాయనః = పాయనముమంధథానుపానః =మం౦ధమును గౌగుటవిరుద్ధః డా ఏీరుద్ధము; చ షమరింయ్సు, శష్యాణాం డాశ్లమ్మమును; అ్రతికోవ 
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యతి మిక్కిలి (వకోపింప "బీయును, ఉపోదక =దుంవబచ్చలి, జతిలకల్కు సిద= 

నువ్వులయొక్క కల్కుముతో సిద్దము చేయబడినది; అతిసారన్య=అతి సారము 
నకు, పౌతుఃడాకారణము; బలాకా=కొంగ, వారుణ౧=ావారుణి యను మద్య 
ముతో ,కులాగ్టమెళ్చ =మరియుపులియ బెట్టినక డుగునీళ్ళతో, వికుద్ద=విరోధముగా 
నున్నది; నై వ=ఆ నీటికొంగ, వరావా వసాపరిభృష్టాః = పందియొక్కవనలో 
వేయించినది, సద్యః =వెంటనె, వ్యాపాదయతి =చంపు చున్నది. 

తాల్సర్యంయు : పాయసమును (తాగి నీటిలో కలిపిన సత్సువులయొక 
మంధమును | తశాగుట విరోధము. ఇట్లు తాగిన యెడల, కఫ దోవము శరీరము 
నందు మిక్కిలి (వకోపించును. తిలకల్క_ముతో సిద్దము చేయబడిన దుంప బచ్చలి 
కూర అతిసార వ్యాధికి పాతువగును. నీటికొంగ వారుణీ మద్యముతో పులియ 
బెట్టిన కడుగు నీళ్ళతో (లేక గోధుమలలో) కూడ తినిన విరోధము: ఈ నీటి 
కొంగను పందియొక్క_ వనలో వేయించి తినుటవలన వెంటనే మరణము కల్లును, 

(వతివదార్జము వ గోధాడాఉడుము, లావాడాలావుక పిట్ట, తి త్రిరి=ా 
తీతువుపిట్ట, మయూరడానెమలి; కపింజలాః=కముజు పతులు, వరండ చార్వగ్ని 
సిద్ధాః = ఆముదపు కకులతో సిద్దము చేయబడినది, పరండ ౩ ల సమ్యూర్చితాః= 
ఆముదములో వేయించినవి, సద్యః = వెంటనే వ్యాపాదయతి = చంపును. 

_ తౌత్ఫర్మంయు : ఉడుము, లావుక పిట్ట, నెమలి, కముజు వకి మొ॥ పక్షి 
విశషములును, ఆముదపు కళ్లైలతో పక్వము' చేసినదిగాని, మరియు ఆముద 
ములో వేయించినవిగాని వెంటనే మరణాంతకమగును. 

(వతివదార్హము ; వోరితమాంనం = వోరీత పతీమొక మాంసమును, 
వారిద శూలకావసన క్షమడాదారు హర్మిదయొక్క కాస్ట్రమువైన చుట్టి అగ్ని 
యందు కాల్చినదిగాని, చ = మరియు, వారి-దాగ్ని వృష్టమ్ =చారు వారి ద 
యొక. కాషమును అగ్న్నిమైన సిద్దము చేయబడినదియును, సద్యః వ్యాపాద 
యుతిావెంటన చంపును, తదేవావారీత పటి-యొక్క_ మాంనమే, భన్మపాంశు 
పరిద్వ నమ్ = బూడిద, ధూళిలో కలిపినదియును, 'చ = మరియు, సె [దం = 
తేనె కలిపినదియును, నద్యఃవ్యాపాదయతి = వెంట నే చంపును. 

తాత్సర్యంయు : హరిత పకియయొక్క_ మాంసమును, చారువారి| దయొక్క 
క క్రుకుచుట్టి, చారువారిదయొక్క- నిప్పులలో శాల్చి తినుటచేత వెంటనే మర 
ణము సంభవించును, హోరిత పతియొక్ళ- మాంసమును బూడిద మరియు 
ధూళిలోకలిపిన తర్వాత తేనెలోకూడచేర్సి లీనుటవలన మరణము సంభవించును. 

కోతీలోఖు ; మధు మొ॥ వాటిని: "రెం[|డెండుగాగాని, మూ జేసిగాని 

సమాన భాగముగల నేతితో ' వరన్నరము సమమైన (పమాణముతో కలిపి తిన 
రాదు తేనె, నెయ్యి. వస, తైలము. జలము వీటిని సమవమాణమ్ములుగా శ్రీస్సు 
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కొనరాదు, అశు విషవ) భాగములుగా (గహించిన వర్ష జలము, అనుపానము 

గాగల తేనె, నెయ్యి ౧వుద్దములు, తనె తామరగింజలు విగుద్దములు., పరో 

లృరికా శాకములు పరన్వ్పర . విరుద్దములు. వాతమును (వకోపింవ జేయును. 
శర్కరతో చేసిన మద్యము, కర్టూర్మాసావము, నర్మ ప _తెలభృష్టమైన తై లము 
విగుద్దము. వార్యిద మనగా భూమి నుండి పుట్టిన కందరూవము. అది పి_త్తమును 
(పకోపింవ చేయును, పాలతో సంస్క రింపబడిన యన్నము, మంధము నను 

పానముగ చేనుకొనిన ఫీ గుద్దము. మరియువాత శేష్మలను (పకోపింప "జేయును, 
అతిసారమునకు కారణభూతమగు తిలకల్కముతో సిద్దముచేసిన దుంపబచ్చలి 
కూరను తినరాదు. నీటి కొంగను, వారుణి మద్యముతో తినరాదు. ఆ నీటి 

కొంగను పంది యొక్క వనతో భర్ణనము చేసినచో అదివెంటనే చంపును. గోధా 
దులు ఆముదపు కుల నిప్పులలో సిద్దము చేసినది, పరండ తెలములో వేయించి 

నవి విశద్దములు. వోరీత మాంసము భన్టిముచేత, ధూళిచేత నశింపబడి శేనెతో 
కూడ సేవించిన వీరుద్దమని చెప్పబడినది, 

మూ॥ తధామత్స్యు న్థిస్తాళిత 'స్నహసాధితాః పిప్పల్యః శీతోస్టం నవ 

వురాణ మామపక్వంచ టక ధ్య మద్యాత్ । సలిలాభ్యవగాహః సవాసో ప్లాభి 

త_్తస్య తగ్భ్భృప్ష్రోరుపఘాతాయ తృష్టాఒభివృద్ధయేచ। తధైవచ పయఃపానం 
ర_క్తపిత్తాయ ళరళిణాయ_న్తస్య సహసాఒభ్యవవోరళ్ళర్ణి షే గుల్మాయ వా; 
వాచా త్వాయ స్తస్య స్షసాదాయ। ఇత్యన్న పాన (ద్రవ్య విరోధి క 'దేళోబాహు 

ల్వేనోవయోగీ కథితః | శ్రేమజ [దవ్యాణాంతు యథోపదేశమేవ [పయోగో 
న్యాయ్యతరః। తద్విరొ ధః పునరతి (పసల భయాన్నో కః | నచ తద్విజ్ఞానమే 
కాన్స భ్మదకమ్। అపి చ॥ 

(వతివదార్థము : తధథధాజాఅకమే, మతృ్యనిస్తాళత స్నేహా సాదితాః=ా 
చేపలను చేయించిన తైలముతో సిద్దము చేయబడిన, పిప్పల్యః=పిప్పళ్ళు, 
విరుద్దాః విరుద్దములు, శీత్రోవ్టమ్ = శీత, ఉప్ప పీర్యములను, నవపురాణం = 
కొత్త పాత ధాన్యములసు,.. చ = మరియు, ఆమపక్ష్వమ్ = సరిగా వక్వముకాని, 

సరిగా వక్వమైన దానిని కలిపి, ఏ కధ్యం = ఒశకేతూరి, నాద్యాత్ తినకూడదు, 
సలిలాభ్యవగాహః = చల్లని నీటిలో స్నానము చేయుట, ఉన్వాభిత _వ్రన్య వా వేడితో 

తపించుచున్న వానికి, నవాసైవెంటశే, త్వగ్గృష్టోరుపఘాతాయచ = ర్మము 

యొక్క, కంటి యొక్క నాశము కొరకు, చ = మరియు, తృష్టా౬భివృద్దయే= 
దప్పి ఎక్కువగుట కొరకు, తధై వచ = మరియు అక్లే, పయఃపానమ్ = పాలు 
(తాగుట, ర క్తపిత్తాయవార కపి తము కొరకు, భవతి = అగుచున్నది, తస్య ౫ 
ఆట్టివానికి, శరీరేణ = శరీరముతో, ఆయః కా (శమ వఏర్పడినవుడు, - నహాసా= 
వెంటనే, అభ్యవాహరః = భోజనము చేయుట, ఛర్దిశేదావాంతి కొరకు, 

గుల్ళాయకాగుల్మముకొథకు, వానా లేక్ట, తన్య =అట్టివానికి, వాచాత్యాయా। వ 
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డుతు వలన యేర్పడిన [శమముతో , స్వరసాదాయ భవతి = కంఠము 
రు జూకివుట్ర కొరకు, భవతి=ాఅగు చున్నది, ఇతి = అని, అన్నపాన దవ విరో 
కః = అన్నము, పానము మొ (దవ్యములకు నంబంధించిన, విరోధము 

ఒకకాగము, బావహుల్యేన ౫ విస్తారముగా, ఉపయో గే = ఉపయు క్తమగు 
' క థొతః చెప్పబడినది, భేషజ(దవ్యాణాంతు వ భేషజ (దవ్యములయొక్క, 
As — (ప్రయోగము, యథోవ చేశ మేవ ౫ aa శాస్తోగప దేశానుసార మే, 

తర ౩ మిక్కిలి న్యాయమైనది, తద్ విరోధః భోజన దవ్యములయొక్క 
బు, మునఃవామరల, అతి |పసంగ భయాత క అధిక (పనంగమగునను 
౨ వలన, నోక్షః = చెప్పబడలేదు. తద్విజ్ఞానమి == భోజన | ద్రవ్యముల 
| వదిజ్ఞానము, ఏకాంత భ[దకమ్ = = ఒకటిగా చెప్పుట మంచిది నాకారు, 

“ఇం జే శాక. 

తాత్మ్రార్యూయు ; చేపలు ఏ తైలము నందు వేయించబడుచున్నవో 

లమునందు పక్వము చేయబడిన పిప్పళ్ళు మరణమును కలిగించును. 

క ₹ోవల యొక్క వసతో సిద్దముచేయబడిన పిప్పళ్లుకూడ మరణమును 
కు, 

శతకిర్యు (దవ్యమును మరియు ఉప్ప వీర్య (దవ్యమును కలిపి ఒకేతూరి 

దు. పక్వముగాని, మంచిగా వక్యిమెన ఫలాదులనుగాని, ఇతర భోజన 

ములఅనుూకాని, కలిపి ఒకేతూరి తినకూడదు. 

అత్హ ప్పముతో మిక్కిలి చాధింపబడు అవస్థలో ఒకేసారి చల్లటి నీటిలో 

ట వలన, నేత్రములకు, చర్ముమునకుకూడ నాళకారకమగును. మరియు 

కూడ అభివృద్దిపరచును. ఇదేవిధముగా వేడితో పీడితుడై నవాడు 

పాలు [తాగిన యెడల రక్తపిత్తము సంభవించును. శరీరమునందు 
యేర్చాడినపుడు, వెంటనే భోజనము చేసిన యడల వమనము కాని, 

ధి కాని సంభవించును. అతిగా మాట్లాడుటవలన పుట్టిన (శ్రమతో 

ు చేసిన యెడల కంఠము బొంగురు పోవును. ఈ విధముగ మిక్కిలి 

గ -ఆారకములై న అన్నపాన |దవ్యములలో విరుద్ద్రములయిన అన్న పాన 
రిం ఒకభాగము చెప్పబడినది. కీ సమజ (దవ్యముల "యొక్క (ప్రయోగము 

ునంటు ఉవదెశించిన పద్దతి ననుసరించి. చేయుట మిక్కిలి పూర్ష్మ యైన 

ముగా నుండును, ఏటికి విరుద్దములయిన వాటిని చెప్పవలయునన్న 

ధములుగా నున్నందువలన, అధిక [ప్రసంగ భయములో ఇచట చెప్ప 

మదింయు భేషజము యొక్కూ సంపూర్ణ జ్ఞానమును పొందుటయే 

“ాదకముగా నుండును, 

“ఇలోత్లు : చేపలను వేయించిన త లముచేత పిప్పళ్ళను వేయించిన 

సామాన్యముగా స్పర్శళోగాని. వీర్యముళో గాని చల్లగా. వేడిగా. 



క్ర్ర్ర్రి 
అష్టాంగ సం|గవా వ్యాఖ్యానము 

నున్న పదార్థములను ఒకటిగా చేర్చి తినకూడదు. అశ్లే కొత్త, పాత ధానరీ. ములను కలిపి తినకూడశు. పచ్చి విగానున్న, పండిన ఫలాదులనుూ ఒక్కటిగా చేర్చి తినకూడదు... వేడ్తితో, అ మొ॥ వాటితో, ఎండతో తప్పు కైన వానికి ఆ _నమయమునంచే నీటిలో, మునుగుట వలన చరగ్జమునక్తు, .. కంటికి హోనిగల్లును, దప్పికూడ అభివృద్ది యగును. . అశు వేడితో తవించ్చ చున్న వాడికి వెంటనే పవయ్కఃపానము రక్తపిత్తమును కల్లించును. ఎక్కువగా మాట్లాడుటచేత, మిక్కిలి శమ యేర్పడిన వానికి వెంటనే భుజించుట వలన. కంఠము బి"ంగురుపోవ్య సృ _ ఈ విధముగా అన్న పాన (దవ్యముల యొక [వయోగమ్మ, ఎట్టు చేయవళననెడు చానికి నమాధానమిట్టు చెవుచున్నాడు. . శాస్తోగవదేశమును బట్టియే తెలిసి, తెలియని (దవ్యముల మొక్క (ప్రయోగము మీక్కిలి న్యాయముగా నుండును, ఖేషజ (దవ్యములయొక పరికల్పన న్వబుద్ధి త్రో ఎక్కడ  చేయబడుతున్నదో అచట శాస్ర్రము ననునరించియే చేయుట న్యాయము. ఎందువల్ల ననగా భేవజ (ద్రవ్యముల యొక్క వరన్సర విరోధమును సరిగా తెలియని, న్వల్పబుద్ది గల వైద్యుడు ఒకప్పుడు మోవామును చెందును, 

మూ! ఉ శ్రైశ్య దోషాన్నవా కేక్ [ధవ్యం యత్రతృమానతః। 
విరుద్దం తద్ది ధాతూనాం (వత్యనీక తయా స్థితమ్! 
బనీనాం మిథో గుణానాం విషమతయా సమత్రయా ప్యుభయథా౭౬వీ; సంస్కారాటం వశేన చ భవతి నినరావపి విరోధః 

తీరం క్ర లశైః పన సేన మత్ర్యైవ్త వం 
దధి కది ఘృశే నమాంశే 
వారూ రష కే రా[శ్రిషము న కవళ్ళ 
తోంహాన్త 'రా-సే యవ కా న్తధాచ।॥ 
కుశా | గీయ ధియామేత దుదావారణ మా(తక్రమ్। 
ఉపనీత బలం విద్వాన్ నర్వ[త రమతే యతః॥ 
విస్సోట శోథ మద వి!దధి గుల్మ యక్ష 
తేజో విలన్ఫ్ఫృతి ముతీం[దియ చిత్త నాశాన్॥ 
కుర్యా)ద్విరుద్ధ మళనం జ్వరమ |స్రపిశ్ర మష్టా 
గ డా౨ళ్ళ మవాత్రో విషవచ్చ మృత్యుమ్॥ 
లేప్పాళు కుర్యా త్సం ళుద్ధిం శమం వాతద్విరోధిభిః। | (దవ్యె చైలేవ థా పూర్యం ₹రీరస్యాఖి. సంన్మృతిమ్। 



తొమ్మిదో అధ్యాయము గ్జీ? 

వ్యాయామ న్నిగ్గదీపోగ్ని వయస్థ బలశా లీ వాక్), 
విరోధ్యపి నవీడాయె సాత్మ్యమల్పంచ భోజనక్ | 
దోషాది వైపర త్యేన పారె రోగిణాం రుజమ్! 
ఐకధ్యం దధి దుగ్గాది యోజనా న విరుధ్వతే॥ 

యోగాది భీదా ద్యద్వ ద్వావ ధ్యావామక్య పథ్యతా। 
తస్థైదాన్త రత్నద్వద్వెరోధో౬పి నివ రే॥ 

([వతివదార్భియ : నమానతః == నంకేపముగ, ద్రవ్యము = యే 
(దవ్యము, దోషాన్ = వాతాది దోషములను, ఉక్త ళ్య = న్వస్థానమునుండి 
కదిలించి, నహారేతి = శరీరమునుండి బహిర్గతము చెయఢో, తద్ది ఆ [దవ్య మే, 
ధాతునామ్ = ధాతువులకు, (పత్యనికతయా = వీరుద్ద రూపమ'గా, స్టితండా 
ఉన్నది, విరుద్దను = ఏరుద్రమైనది. 

తాత్సర్భంయము : మరియు సంత ప్రముగ, వికుద్ద (దవ్యములను గురించి 
చెవ్నవలయునన్న యే (దవ్యము దోషములను, బయటకు వెళ్ళగొట్టుటకు 
ఉద్యు క్తులనుగాచెసి, బయటకు వంవదో, ఆ[దవ్యము ధాతువులకు విరుద్దముగా 
నుండుట వలన, అవి విరుద్దములై న వానిగా చప్పబడుచున్న వి, 

(పతినదార్భము : బలినామ్ = కొన్ని బలీయములై న ద్రవ్యములకు 
సంబంధించిన, మిథః = పరస్పరము, గుణానామ్ = గుణములయొక్కా, విన 
మతయా ైవివషమతగము చేత, సమతయా = సమత్యముచేత, ఉభయాదపి = 
సమత్వ: విషమత్వ మి శమము చేతనున్నూ, నంస్కారాది వశాదపి కా 
నంస్కారాది కారణము వలననూ, నిసర్లాదపి = న్వభావము వలననూ, = 
విరోధః = విరోధము, భవతిడాఅగుచున్న ది. 

తాత్ఫ్ర్భొయు ; కొన్ని బలీయముల న [దవ్యములలో పరన్సరము అన 
దృశ రూపములొనున్న గుణములతో, కొన్ని _దవ్యములలో నద్భశ రూప 
ముతో నున్న గుణములతో, కొన్ని (దవ్యములలో, సద్భళశ, అసద్భ శ 
రూపముతో నున్న గుణములతో, కొన్ని [దవ్యములలో సంసా్యారాది కారణ 
ముల వలన, కొన్నింటియందు స్వభావమే విరోధముగా నగుచున్నది. 

(వలివదార్థ ము : శరం = పాలు, కుల తైః = ఉలవలతో, మృతః = 

చేపలతో, వనసేన=వననతో, తీరం = పాలు, త సం =కాచిన, దధివాపెరుగు, 
విరోధం = విరోధమెనది; సమాం శే్షానమభా గమురై న, జొ ్యద్రఘృ కే = తేనె 
నెయ్యి, ఊపర = చవిటినేలలోనుంచిన, వారి — ఉదకము, ర్యాతిషు = 
రా[తులయందు, సక్తవళ్ళ = నక్తువు లునూ, తెాల స క్రువులు, తోయా న్స 
రితాః =నీటి మధ్యన యువయోగించుట, త _భేవ మై అబు, 'యవకాః = కేవల 
అలసందలు, 'కారుమినుములు, యవకములు, పిరుద్ధా! జ విరుద్దములు. 

తౌల్ళ్ర్య్రంము : ఇచట వె అర్భ మును బట్ట, ఉదాహారణములను చెపు 
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చున్నారు. (1) పోలు ఉలవలతో కూడకలిపి భుజించిన  విరుద్దాహోరమగును. 
ఎట్టనగ, పాలు, మధుఠ విపాకము శీతపీర్యమైనవి. ఉలవలు, ఆమ్ల విపాకము, 
ఉప్పఎర్యమైనపి, అసద్భుళ గుణముల కిది యుడాహారణము, 

(2) పాలు వనన పండుతో కలిపి తినరాదు. 

పాలు మధురరస, మధురవిపాక, శీతవీర్య్ణములు గలవి. వనస పండు 

గూడ మధుర రనము, మధుర, విపాకము, శీత వీర్యము గలదై నప్పటిని బర్రే 

ధించును. ఇది సద్భళ గుణముల కుదాహరణము. 

(8) పాలు చేవలు కలిపి భుజింపరాదు. 

పాలు మధురరనము, మధురవిపాకము, శీత్రవీర్యము గలవి. చేపలు, 

ఉన్ల ఏర్యముగలవి, మధుర రనము, మధురవిపాకము గలవి. కాని కలిపితి నరాదు. 

ఇది అసదృుశ, నద్భుశముల రెంటికి కారణ విరుద్దమును చూ పెట్టు ఉదాహార 

ణము. 

(4) వెడి చేసిన పెరుగు తినరాదు. ఇది సంసారమున కుదాహరణము. 

(5) సమానమైన మాతలో తనె నెయ్యి కలిపి తినరాదు. ఇది విరుద్దా 

వారము, , ఇది మాతకు దాహరణము, 

(6) చవిటి నేలలో నుంచిన నీరు విరుద్దమైన పానీయము. ఇది చేశమున 
కుదాహారణము. 

(7) రా|తులయందు నక్తువులను భుజింపరాదు. ఇది కాలమునకుదాహా 

రణము, 

(6) ఈ నక్తుపిండి ఉండలను నీళ్ళ మధ్యన భుజింపరాదు. (మొదట నీరు 
(ఆగి, వెంటన సక్తుపిండి తిని, మరల వెంటనే నీరు తాగుట) 

నంయోగ విరుద్దమున, కిది ఉదాహారణము, 

(9) యవకములు, అలనందలు, కారుమినుములు ఒంటరిగా విరుద్ద 

ములు. ఇది న్వభావమున కు దాహారణము. 

(పలివదార్థ యల ; కుశా్యగియ ధియామ్ = తిత్తబుద్ది గలవారలకు, పతత్ = 

ఇది ఉదాహరణ మాతకమ్ = ఉదాహారణ రూపముగా, అవదన్ = చెప్పిరి, 

యతః =ఎందుకనగా, ఉపనీతబలమ్ = మూడవ జన వలన 'యేర్చడిన బుద్ది 

బలముగల, విద్వాన్ = పండితుడు, సర్వత |కమతే = తనబుద్దిచెతనే సర్వమును 
"తెలునుకొనుచున్నాడు. 

లౌాత్మ్రర్యూము ; తీక్ల బుద్ధి గల్లిన ఆయుర్వేద విద్వాంనులకు, ఇ వె నందా 

హరించిన విషయము లన్నియు” ఉచాహరణ రూపముతో చెప్పబడినవి. ఎట్లనగా 
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వానికి, అజ్ఞానము తొలగినది. ఎవడు విద్యాంనుడుగా నుండి అన్నింటిని తన 

బుద్దితో "శెలునుకొను చున్నాడో అనగా శాస్త్ర మర్యాదలను చక్కగా 

(గహించి, వాటి నన్నింటిని, అతడు తన బుద్దిబలము చెత (గ్రహించ చుచున్నాడు. 

(వతివదార్హము : విరుద్దమశనం=విరుద్దాహారము, విస్సోట=ా = వినా పటము, 

శేఫడాశోఫము, “ముద వా ముదము, విదధి = వి(దధి, గుల్భ = గుల్మము, 

య్యా == రాజయ వార్త, తేజ తెజన్స్ఫు, బలా= బలమును, స్త కిడాస్కకిని, 

మతి =బుద్దినీ, ఇంద్రియ హై ఇం దియములను, చా త్త = మనస్తుయుక్కా 

నాశాన్ = “నాళములను. కుర్యాత్ = చేయును, చడామరియు, జ్వర =జ్వరమును, 

అనపిత్తా = ర కపి త్తమును, అవ్షైాగచాంశ్చ = ఎనిమిది మహారోగములను 

(వాతవ్యాధి) అళ్ళరి, కువము, (పమేహాము, ఉదరము, భగందరము, అర్భన్సు 

(గహాణి); తథా = అనై, విషవత్ = విషముతో సమానముగా, మృత్యుమ్ = 

మరణమును, కరోతి == చేయుచున్నది. 

తాత్హృర్యూము : విరుద్ద దవ్యములతో కూడిన ఆహారము, విస్పోటాది 

వ్యాధులను కల్గించుటయే కాక విషముతో నమానమెన మరణమును కూడ 

కల్గించుచున్నది. 

(వతివదార్థము : తేషు = విరుద్దాహార జనిత రొగములయందు, ఆశు=ా 

క్రీ ఘముగా, నంకుద్దిన్ = = వమన విశేచనాది రూప 'మెన శోధన చికిత్సను, 

కుర్యాత్ = చేయవలెను; అథవా = అట్టు కానియెడల, శద్విరోధిభిః =ఈ విరు 

ద్దావారములకు విపరీత గుణములు కల్గిన దవ్యములతో, శమమ్ = శాంతిని, 

కురాన్ =చేయవలెను, అథవా = అట్లు కాని పక్షమున, పూర్వము = మొద 

టనే, శె తె రేవ్యదవై ఫ్రై ఆ [దవ్యములతో చే, శరరన్య = = శరీరమునకు, 

అభిసంస్కృతిమ్ = ఎల్లప్పుడు ఉపయో గించుటతో, శరీరమునకు నంస్కా-రమును, 
కుర్యాత్ = = చేయవలెను, 

తాత్ధ్రర్యము : విరుద్ధాహారము వలన, జనించిన  వ్యాధులల్ పంచక ర 

చికిత్స్ళాంత ర్భాగములై_ న, వమన విశచనాది కర్మములతో, శరీరమును శోధించ 

వలయును. అట్లుకాని పక్షమున విరుధ్దాహారమునకు విపరీత గుణములు కల 

(ద్రవ్యములతో. శమనచికిత్స చేయవలెను. అట్టుకాఎ పక్షమున 'మొదటన ఏ 
ఆహార పదార్దములు శరీరమునకు వికుద్దమును చేయవో, ఆ ఆహార పదార్థము 

లను నిత్యము ఉపయోగించుచూ శరీరమునకు ఓక నె*త్మ్యమును గల్లించవల 

యును. 

(వతివదార్భయు "వ్యాయామ వాస్టయామము శోయువారు, స్నీగ్గ డాస్ని గ్గ 

శరీరులు, దిప్తాగ్ని =జాఠ రాగ్ని తీక్షముగా నున్నవాగు, వయ స్థైయవ్వన 

వంతులు, బలశాలీనాం = బలిష్టమైన వ్య కులకు, సొతగ్థ్యమ్ ఓక సాతర్మ్యమైన 
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చ=మరియు, అల్బమ్ స్వల్పమైన, భోజనమ్ =భేజనము, విరోధ్యపి=ావిరోధ 
మైన దై నవ్పటికి గూడ, నపీడాయె == దుఃఖమును కల్లించునది కాదు. 

తాల్భార్యూము : నిరంతరము వ్యాయామముశేయు వారలకు, స్ని గ్ల శరీరు 

లకు, దిపాగ్ని కలవారలకు, యవ్వన వంతులకు, బలవంతులకు, 'దేళకాలాదుల 

న వేకించి, సాత్మ్య్యమైన, స్వల్పమైన భోజనము విరుద్దమైన దైనప్పటికి, ఆ 

విరుద్దమైన ఆహారము చాధింపదు. 

(వతివదార్థము : దొషాది వై వరత్యేణ=దోవమదూమ్య బలాది పదివిధము 
చై నవై వరీత్యములచేత, రోగిణః వ రోగియొక్క,రుజం = వాధను,హరంతివానశిం వ 
చేయు చున్న ట్టి, దధిదుగ్గాది యోజన = పెరుగు పాలు మొ! వాటియొక్క 
సంయోగము, ఐకధ్యం = వెంటనే, నవిరుధ్యలే = విరోధించదు యోగాది 
భేదాత్ ౫ యోగాది భీదము వలన, యద్యత్ =ప్మదె తే, పధ్యాా నాంజావథ్య 
ఆహారము కూడ, అపధ్య ళా = అపథ్యమగుచున్న ది, త దృ దాంతరతః వ యోగము 
మొ॥ వాటియొక్క ఇదములు కారణముగా, తద్వద్విరోధోపి == అశ్లు విరోధము 
కూడ, నివర్త* = తొలగింప బడుచున్నది. 

_తొత్తుర్భము ; దోషము, దూష్యును, బలము, కాలము మొ॥ వాటికి 
వివరీత మేర్చడి నప్పటికి, విరుద్ద (ద్రవ్య సేవన, రోగకారకముకాక రోగశళాంతి కే 
అది దోపాదమగు చున్నది. ఎట్లనగా (ప్రతినిత్యము సేవించుట, వలన, సాత్య 

మైన పాలు "పెరుగు, ఒకచోట చేర్చి భుజించి నప్పటికిని, విరుద్దమును చేయవు. 
మరియు సుఖమును కట్గించును. సంయోగమే కారణముగాగల పధ్యవచార్గము 
కూడ అపథ్యము గా మారును. సారాంశ మమనగా, పధ్య దవ్య సంయోగము 

వలన 1 రోధమేర్చడు చున్నది. అపధ్య[ద్రవ్య సంయోగ విశేషము వలన విరో 
ధము నష్టమగుచున్నది. వెషమేమనగా కొన్నిదినములు సేవించుట వలన, 
అపధ్య (దవ్యముకూడ నాత్ర మగుచున్నది, శాని యథార్థ ముగా అది అపధ్య 

(ద్రవ్య మె యగును, ఇందువలన సాతర్య్యమైన అవధ్యమున. కూడ, అంశాంశళముగా 

వదలి పెట్టుట శా (స్త్ర సమస్తతము, 

భణిలోలి : సంజేపముగా విరుద్దమన నేమియో చెప్పుచున్నాడు. వాత, 
పిత్త, శ్రేష్య్టలను దోషములను తమ స్థానములనుండి కదల్చి, ఏ (ద్రవ్యము ఆ 

దోషములను 'వెైలుపరచుటకు గాని శాంతింప. చేయుటకుగాని శక్తి లేక 
యుండునో అది విరుద్ధమైన (దవ్యమని చెప్పబడు చున్నది. అట్టి (ద్రవ్యము 
రోసొది ధాతువులకు (వతిపత్త స్థానములో నుండును. సంయోగ (దవ్య గుణములు 

బలీయము శై నపుడు, విషనుముగా పోలిక లేకుండా ఒకదాని కొకటి కలిసి 
యుండుట విరోధము, అశు మరియొక చోట బలీయములై న గుణములకు 

పోలికగల గుణములకు విరోధము, అశు మరియొక చోట కెంటికి విరోధము. 

పదియో ఒక బలీయమైన ద్రవ్య గుణముతో సాదృశ్యము కలిగి యుండుట 
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వలనను, వదియో ఒక (దవ్యముతో పోలిక గలిగి యుండుట వలనను, నంస్కా 

రాది వశము చేత మరియొక విరోధము ఏర్పడు చున్నది. ఆది అను పదము 
[ప్రయోగించుట వలన, నంయోగ దెళకాలాదులనుగూడ (గహించవలిను. 

కొన్ని [ద్రవ్యములు స్వభావము చెతస విరోధములుగా నుండును. తక్కిన 
వివరము లన్నియు తాత్పర్యాంశము ల చెప్పబడినవి. ఐకధ్యమనగా, నవాభావేన 

అని అర్థము. |దవ్యముల యొక్క సంయోగ విశవషము వలన పథ్యములలో, 
అపధ్యము చూడబడినది. అశ్రు హితమైన డై నప్పటికి, అవథ్యము సాతీశ్రభూత 
మైన ఎడల అది పథ్యముగనే ఉండును. కాని అది అవథ్యమనియే చెప్పబడును. 
అట్ట అపధ్యమును అంశాంశముగా వదలి పెట్టుటకు (వయత్నించవలెను, 

మూ॥ పొారాంశేన త్య జీ త్సాత్య్య మహిళం హిత మాచ సేత్; 

ఏకా నరం తతళ్చోర్జ్వం ద్వ న్తరం (త్య న్తరం తథా ॥ 

కమేగానేన సంత్వకా దోషూః నంవర్షి'తా గుణాః॥। 

(పభవని న వీడాయే [పావ్నువంతి స్థి రాళ తామ్ ॥ 

(వతివదార్థము : అహితమ్ = అపథారహారమును; పాటాం శన == చతుర్ధ 
భాగముతో, త్య 'జేత్ వదిలి పెట్ట వలయును; హతం వథ్యమై నది, సాతత్ర్యమ్ == 
శరీరమునకు నిళ్యాభ్యానము వలన సాత్మ్యమెన ఆహారమును; ఆచశేత్ = అను 
ప్థించ వలెను తతోర్ట్వంచ = అటునె న; ఏకా న్తరం =ఒక వంతును; ద్వ్య_న్ల 
రమ్= రెండు వంతులను, తథా = అక్ష; (త్య _న్నరమ్ = మూడు వంతులను; 
అనేన [క మెణ = ఈ పద్దతితో, రోపాః = చైడు అలవాట్లు; సంత్యకాః = విడువ 

బడినవె ; పీడాయె నభవంతి = బాధాకరములు గావు; చడామరియు; గుణాః దా 
మంచి అలవాట్లు, నంవర్జి తాః వృద్ది పొందింపబడిన వె; స్టిరతామ్ =స్టిరత్వమును; 
_చావ్నువంతి=-పొందుచున్న వి. 

తాత్స్ర్భంయు : అపథ్యమై న ఆహారము నిత్యాభ్యానము వలన సాతృరము 

అయినప్పటికి, అపథ్యము అపధ్యమనే చెరును గలిగి యుండును గాన, చానిని 
గూడ ఎప్పటికై నను వదలి వెట్టుటయే సుఖానుభూతికి కారణమగునవి నిశ్చ 
యించి త్యాజ్య పద్దతిని చెప్పుచున్నారు. 

చెడు పదార్థములు సిళత్యాభ్య్యానము వలన సాత్మరములుగా నగును. 
కాని వాటిని ఒక్కుతూ రివదలకూడదు. అట్లు వదలిపెట్టినది హోనికారకమగును. 
అందువలన అట్ల పధ్య మును ఒకొక్క దినము శఅెండురెండు దినములు 
మూడేసి దినముల వ్యవధానముతో వదలి పెట్టుచూ, సాతత్యమును, ఆ వ్యవ 
థానములో జోడింవవలిను. కొన్ని దినములనుండి నిత్యాభ్యానము చేసిన అవధ్య 
మన్యు కొన్ని దినములు 4 భాగములు గాని, 16 భాగములుగాని తగ్గించి, 
సెవింవ వలెను. ఆ వ్యవధానమును సాతర్ర్యామైన వధ్యముతో పూరింవవలెను. 
ఈ విధముగ అవథ్యమును వదలి పథ్యము నభ్యసింపవలను, ఈ విధముగ 6౨ 

26 
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దినములలో అపథ్యమును త్యజించి, పథ్య [క్రమము ననునరింపవ అను. దుర్వ్యనన 

ములు నాతృ్మ్యములై ననూ వాటిని |కమనుగ వదలి సద్వ్య్భ త్తముననుప్టించిన , 

శరీరమునకు స్వస్థత చేకూరును, 

ఈ (ప్రకారం 16 భాగములుగ త్యాగ కల్పన చేయవలయును, ఈ విధి 

ననుసరించి (క్రమముగ అపథ్యమును వదలిపెట్టి అవథ్య ముల స్థానములో వథ్యా 
హారములను వృద్ది చెయుట వలన అప థ్యావోరమువలన జనించు బాధలు మృగ మె 

ఆత మన ఇం[దియములకు స్వస్థత చేకూర్చును, 

అపథ్య త్యాగ విధి 

భాగములు 

1 అపథ్య అపధ్య ] ఆపథ్య 5 "పథ్యము 

2 98 93 కి అ వథ్యము 

లి 99 ఫి 99 పథ్యము 

్తీ 93 03 పథ్యము పథ్యము 

5 99 »» అపథ్య » 

6 me » 99 ! 9? 

7 53 9 పథ్యము 53 

8 59 పథ్యము 33 99 

9 93 9 99 93 

10 93 అపథ్య 34 99 

11 $9 ఆపథ్య ౪8 9 

12 53 పథ్యము 90 న 

13 పథ్యము 39 > 33 

l& ఆపథ్యమ 93 ' > ద్ 

10 > 99 ॥ 93 

16 >» 90 " >» 93 

17 పథ్యము గ 99 99 93 

ళలిలోఖి : ఆహారమును నాలుగు భాగములుగ విభజించి, నాల్ల వ 
భాగముతో అప థ్యాహారమును విడువవలయును. విడిచిన నాలుగవ భాగములో 
పధ్యాహారమును 'సెవింపవలెను. అకు భాగముగ త్యజించవలెను. భాగముగ 
సేవింపవలెను. అంశః అనగ భాగమని అర్ధము. _ (ప్రకరణము బట్టి, పాదమునశే 
భాగమని గహింవవలెను. ఆ పాదముతోగాని పాదపాదముతో గాని, అవథ్య 
మును విడువ వలెను. అశు పథ్యమును సేవింప వలెను. రోగియొక్కు బలాబల 
ములను దృష్టియందుంచుకొని మొదటిరోజు చతుర్భాగము గాని, షోడళ 
భాగముగాని అవధ్యమును త్యజింపవలెను. ఆ వదలిన భాగమును అనుచితమైన 
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పథ్యముతో పూరింపవవళను. ఇట్లు భాగములను కల్పించి అపథ్యాహారమును 
వదలి పధ్యమును సేవించుటకు 14 దినములు నిర్ణ యింపబడినవి. వదునె దవ 
దినమునుండి నర్వము వథ్యముగ స సెవింవవలయును. ఈ పద్దతి బుతుసంధిని 
బ్ర నిర్ణ యించడమ్రైనది. 

ఇతరులు మరల దీనినే వేరుగా వర్ణించుచున్నారు. 

1 ఆపథ్యము ' ఆపథ్యము . అవశ్యము వథ్యము 
2 [9 99 / +? అపథ్యము 

నీ 93 93 పథ్యము పథ్యము 

4 పథ్యము 93 ఆపథ్యము అ పథ్యము 

ర్ ఇ 99 99 93 
6 > పథ్యము పథ్యము 99 

7 . ,3 అపథఃము అపథ్యము 

8 > రికి ] 53 వక 

ర్ట 9 99 | 99 » 

10 9$ 99 | పథ్యము పథ్యము 

ఈ పద్దతి ననుసరించి అవధ్య దోషములు విడువబడినవై శరీరమును 
జాధింపవు, పథ్యగుణములున్నూ వృద్ది పొందినవై స్థిరమైన ఆత్మ భావమును 

పొందించుచున్ని. 

మూ! (తితయం చై త దుప స్తంభన మాహారః స్వపో్నో (బహ్మచర్యంచ । 
ర ఎం | 

పభిర్యు_క్టి యుక్త రుపనబ మువ స్తంఖై ౩ శరీరం బలవర్ణోవచయోచిత మను ౧౮ 

వర్తతే యావదాయు; సంస్యారః | తత ఆహార ఉక్ వవ్యతచ | 

(పళివదార్భిము : ఆహారః = ఆహోరము; న్యవ్నః=సన్యవ్నము; చకా 

మరియు; (దిహ్మచర్యం=।| బహా్మచరస్థిము; పతత్ ఈ; [(తీతయం - మూడును; 

ఉప_న్హంభనమ్ = ఉప_స్హంభమని సరు యుక్తి యుక్షైః౭=యు క్తియుక్రములై న; 
పభిః ఉప_న్హంభై 8౩=ఈ మూడు ఉప స్తంభముల చెత; ఉప _స్సబ్దము హబిగింపబడిన; 

శరీరమ్ =శరీరము; బలవర్గోవచయోచితమ్ = బలవర్ణ ములబే వృద్దిపొందినదైై; 

అనువర్త త =అను వర్తించునట్లు చేయును; యావత్ =యెొంతవరకు; ఆయుః 

సంసా్క్యారః= ఆయుః పరిమీతి ఉన్నంతవరకు; త|త ఆహారః = పూ ర్వాధ్యాయ 

ముల యందు, ఆహారము; ఉక్తః చెప్పబడినది; చడామరియు; వవ్యుతవజ్వ రాది 

అధ్యాయములయందు చెప్పబడును. 

తొత్స్రర్యుయు ; (పథానమైన యాధార మొకటి యుండగా, చానికువ 

బలముగానుండు నాధారమునకు ఉప స్తంభమని “సు, (ఉప_స్తంభమనగా ఉప 

_న్హంభయతీ తి-ఉప_స్హంభః, సహీపముననుండి ధరించుచున్నదని యర్థము.) 

(ప్రధానమైన _న్తంభరూపముగ నున్న శరీరమునకు, చదానికాధారభూతమై న 
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ఆయువు (పధానకారణమై యున్నందున దానికి వోనిని గల్గనియక , కాపాడు 

టకు నపహాకారియైన అహోరాదులు ఇచట ఉవ్వన్తంభములుగా నున్నవి. శరీర 
ధారణమున కుపబలములుగా నున్న ఆహారము, నిద, (బహ్ర్రిచర్యము నను నీ 

మూడును యుక్తిగ శాన్ర్రవిహిత పద్దతి నవలంబించి యుపయోగింపబడిన 

యెడల బలము వర్ద ము శరీరమునందు దీనదినాఖి వృద్ది గా వృద్దినంది, ఆయుః 

పరిమితి యున్న ౦తవరకు, శరీరమును చెడనీయక  యనువర్షించునట్టు చేయును 

పూ ర్వాధ్యాయముల యందు ఆహారమును గురించి చెప్పబడినది. బ్వరాది 

(పకరణముల యందు మరల చెప్పబడును. 

కలిలేఖ'; ఈ మూడు ఉపన్తంభములును, శరీరమును ధరించుచున్న వి. 
ఆహారము, నిద, (బహ్మాచర్యము వీటి చేత కట్టబడియున్న ఈ శరీరము 
నూ్య్యూనాధిక తలు లేకుండా పోషింవబడుచున్నది. మరియు మానవుని ఆయుస్సు 

ఎంతవరకు యుండునో అంతవరకు బలవర్ణముల చేత కూడుకున్న దె ఆయువును 

అనునరించియుండును. వెనుకటి అధ్యాయములలో ఆహారము చెప్పబడినది. 
నురియు తరువాతి అధ్యాయముల యందు కూడా చెప్పబడును. 

మూ॥ ల్లోశాది సర్గ [పభవా తమో మూలా త మామలూ! 

బాహుల్యా త్తమ సో రాతి నిదా పౌాయేణ జాంకు తె॥ 

శేషా వృళషు (సోతనస్సు [శమాదుపర శతేషుచ। 

ఇం [దియేషు స్వ కర్మ భో నిదా వీశతీ చేహినమ్॥ 

సక్వేం|దియ వ్యువర తౌ మనోఒ౬నురతం యచా। 

విషయేభ్యనస్త చా స్వప్నం నానారూపం (పపశ్యతి। 

నిచాయత్తం సుఖం దుఃఖం పుషి*ఃకార్భ్యంబలాబలమ్! 

వృషతా క్తి రీ బతా కాన మజ్జానం జీవితం న చ॥ 

అకాలే అగి ప్రనజాచ్చ న చ నిిదా నిెషేవిశా! 

మఖాయుషీ సరాకుర్యా గత కాళ శా|తి రివాపరా। 

ఎనైవయుకా వునర్యుం ౨ నిదా దేవాం సనుఖాయుషా। 

యోగాభియోగినో బుద్దిర్ని రాలా తపసాయ ధా॥ 

రా(తె జాగరణ రూత్షం స్నీగ్గం (పన్వపనం దివా! 

అరూక్ష మనభిష్యంది త్యానీన |ప్రచలాయిత మ్॥ 

Ue వాయుచ యాచాన రాత్యు రా|త్యల్ప భావతః। 

దివా స్వపో్నో హితో ఒన్యస్మిన్ కఫ పిత్తకరోహి సః॥ 

ముక్వాతి భావ్యయానాధ్య మద్య తీ భార కర్భఖిః 

[కోధళోక భయిః క్లాన్రాన్ కాస హిధ్మాతి సారిణా 8॥ 

వృద్ద బాలా బలతీణ ఈ తత త తృట్యూల పీడితాన్ | 

ఆజీర్ణ్రభివాతో న్మశాన్ దివా న్యప్నోచి తానపిక్ఞ 

ధాతు సామ్యం తభా ప్యాషాం శేషా చాంగాని పుష్యతి! 
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(వతివదార్థము : లోశాది నర్ష (ప్రభవా=ా[పపంచము యొక్క ఉత్పతి 
కాలము నందు పుట్టినట్టిదియు, త మోమూల= తమస్సు మూలముగా కల్లినట్టి 
దియూ, తమామయా = తమో వికారమైనట్టిదిన్ని, బాహుల్యాత్ == ఎక్కు 
వగా, రా తౌచఊరా(తీయందు, |పాయణ=ా తరుచుగా, తమసః = తమను 

నుండి, ని|చాడాని[ద, జాయశె = కలుగుచున్నది, శమ్మావృ తేమ = అహారరన 

మువలన ఏర్పడు శ్లేష్యముచేత ఆవరిం చినట్టి, (సోతన్సు =| సోతస్సుల యందు, 

(శమాత్ = బడలిక వలన, స్వక ర్మభ్య:ః = తమతమ విషయముల ను౧డి మరల్స 

బడి, ఉపర తమ వి శాంతినందుచున్న వై, ఇం (ది యేషు ఇంద్రియములు, 'బెహొ 

నమి=ఆకతరిను, నిచా=ాని[ద, విశేతిడ[పవేశించుచున్న వి. 

యదావఎప్పుడు, నర్వందియ వ్యుపరకే్షానమస్శ ఇంద్రియములు 
ఫి శాంతి జొందినవగుచుండగా, విషయేభ్యః = లె కిక విషయములసుండి, అనుప 

రతండావి|శాంతినొందని, మనః=ామనస్సు,నానారూపం = అనేక రూపములుగల, 

న్వష్నం = స్వవ్నమును, (పపళ్యతి = చూచుచున్నది. 

సుఖమ్ ఆరోగ్యము, దుఃఖమ్ డావ్యాధి, పుష్టి ౩ దాశ రీరపుప్టి, కార్భ్యము = 

శరీరకార్భ్యము, బలాబలమ్ = బలము, దుర్చలత్వము,వృవతా = వాజీకరణళ క్రి, 

కానమ్ జ్ఞానము, అజ్ఞానమ్ = బుద్దిహినత, జీవితమ్ = జీపతము,నచజీవితమ్ = 

మరణము, ని_దాయ త్తమ =ని[ దకు స్వాధీనమెనవి. 

అకా లే=ాఅకాలము నందు, అతి (పసక్షాత్ అధికముగ, నాతి పసజ్లాత = 

తక్కువగ, నిషేవితా= సేవింవబడిన, ని|దడాని[చా, అపరాకాళరాతిరివ== 

రెండవది యగు [ప్రళయకాల రాతివల, నుఖాయుషీ=నుఖమును, ఆయువును, 

పరాకుర్య్యాత్ =ధ్వంసము చేయును, 

దహండాశరీరమును, సై వాఆ నిద, యు_క్షసమ్యక్ = బాగుగ ఉపయు 
కృమెన, నసుఖాయుపొ = సుఖముతో ఆయున్సుతో, యు జే = చెర్చుచున్నది 
(కలుపుచున్నది), యశథాడఎట్లు,  యోగాభియోగినః = త త్వజ్ఞానమునందు 
నియుక్కుడై_న మహర్షి యొక్క, నిరగిలాడాన్వచ్చమైన, బుద్దిః= బుద్ది, తపసా జా 

తపస్సుతో, నత్యరూపముతో, యుశ్చేడాకలుపుచున్నది. రా(కౌడారా|తీ 
యందు, జాగరణమ్ = మేల్కొనుట, రూడమ్ = రూక్షగుణమును (వాతకార 
కము), దివా = పగలు, పస్వపనమ్ =నిదురించుట, స్నెగ్దమ్ జా స్నిగ్ధగుణామును, 
(కఫకారకము)), ఆసీన వచలాయి తమ్ కూర్చుండి కునికిపొట్లు పడుట, _ అరూ 

తమ్ =రూక్షము కాదు, అన భిమ్యంది = అభిమ్యం దియును కాదు. 

(గీ పెరి = గీవ్మర్తువునందు, వాయుచయడావాతవృద్దియును, ఆదాన 
ర వ్యు = ఆదానకాల సిభావమయిన అధిక రౌత్యుమును, రాత్యల్పభావత!- 

స్వల్పమయిన రా|తియును గలిగి యుండుట వలన, దివాన్యహ్న*=పగటిని ద, 
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హితః = హితకరమైనది, భామ్య యానాధ్వమద్య స్త్రీ భారకర్ణభిః-భామ్య = 
సంభాషణము, యాన = అళ్వాది వాహానారోవాణము, అధ్వ = మార్గ 

సంచారము, మద్య = మద్యపానము, బ్రా స్త్ర నంభోగము, భారడాభార 

మును మోయుట, కర్మభిః = ఆయాసకరమైన పనులు చేయుటచేత';[కోధళోక్ర 

భయెః క్లాంతాన్ కోపము, దుఃఖము, భయము, వీనిచేత |శమచెందినవారలు, 
శ్వాన హిధార్తికిసారిణ$ == శ్వాసము, ఎక్కి ళ్ళు, అతిసారము అను రోగములుగల 
వాకు; వృద్ద బాల బల వీణ తత తృట్యూల ఎడితాన్ వృద్దులు, బాలురు, 

దుర్భలులు, ధాతు క్షయము, కత్తి మొ॥వాని దెబ్బ, దప్పి, శూల వీనిచే పీడింప 
బడినవారు; అజీర్ణాభివాతః అ జర్జము గలవారు, కట్లచె నభిఘాతము చెందిన 

వాకు, ఉన్మత్తాన్ ఉన్మాదము గలవారును, దివాన్వపో ఎ చితానపి 2మధ్యాహ్న 

మునందు నీ చాభ్యానము గలవారును , వషాందానిరికి, ధాతుసామ్యమ్ =—ధాతువు 

లకు సామ్యమును, కరోతివాచేయుచున్న ది, చై మరియు, శేపా్యా=ావగటినిదచే 

వృద్ది చెందిన *వగ్ణిము కూడ, అంగానిడాశరీరావయవములను, పున్య కి డా పుష్టిని 

కలుగజేయును, అన్యసిగ్చిన్ =వీరలు తప్ప యితరుల యందు, సః=ాఆ దివా 
స్వవ్నము, కఫపిత్తకరః = కఫపిత్తములను వృద్ది జెందించును. 

తౌల్న్రర్యయు : (పవంచ సృప్రైనుండియు నిద యనునది గలదు. నిద 

యొక్క పుట్టుకకు, తమోగుణము మూల కారణమైయున్నది. అందుకే 
“తమో మూలా న్మిదా” యని చెప్పుచున్నారు. తమోగుణము యొక్క 
భాగము అధికముగ సున్నందునను, ని|దను _తమోమయా"” అనికూడ చెప్పు 
చున్నారు తమోగుణ (పాధాన్యత (పాచుర్యముగ నున్నందున, తరచుగ 
రాతియందే నిద మానవుని (ప్రవేశించును. “|పాయః” అను వదమిచట 
(వయోగించినందున, పగలు కూడ నిదకు [ప్రవృత్తి కలదనుభావము స్పష్టము. 
నద్ర వట్లుటకు త మోగుణమొక్కటియ కారణము కాడు. మరియు, ఆపహోరరన 

ముతో తయారై న కఫముతో, శరీరగతములై న (సోతన్సుల కవరోధము ఏర్ప 
డుట వలన, దళవిధ ఇం[దియములకు, తమతమ విషయములను (గహించుటకస 

మర్ణములై , మరియు తమతమ | కియాకలావములచె అలసియుండుటవలన, ఇం 

(దైయములకు, విశ్రాంతి నిచ్చుటకు మనుమ్య శరిరములో నికి ని(ద ప్రవేశించు 
చున్నది. 

ఇం[దియముల యొక్క విశాంతి సమయములో ఇం(దియము:లు తమ 
తమ (క్రియలను వదలి పెక్ట యుండుటవలన 'మనన్సు తన కార్యముల యందే 

మగ్న మై యుండుట వలననూ, రాతి కాలములయందు మానవుడు అనేక విధ 
ములై న కలలను ని[దలో కాంచుచున్నాడు. ఇం[దియములవలె మనస్సు కూడ 
పి శాంతి “సుఖము ననుభవించుచున్న స్వవ్నముల సృష్టి జరుగదు. 

మానవుడు నియమానుసారము ని|దను ేవింవవలెను. ఎందుకనగా 
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ఆరోగ్యము, రోగము, శరీరపుష్టి, క్యాళత్వమును, బలమును, బలహీనతయు, పుం 

నము, నపుంసకత్వము, శెలివియు, అజ్ఞానమును, జీవితము, మరణమును, 
ఇవన్నియు ని|చాధినముకై యుండును. 

అందులో అకాలమున నిద్రించినను, అధికముగ నిదించినను, బొత్తుగ 

నిద మానినను, అట్టి నిద రెండ వదియగు (ప్రళయకాల రాతి వలె శరర సుఖ 

మును, ఆయువును భంగము చేయును. 

మరియు అట్టి నిదుర యు క్తమైనకాలమున విధ్యుకృముగ "సవింపబడిన 

యెడల శరీరమునకు సుఖమును కల్గించి, ఆయువును వృద్దినొందించును. తపసి 

ద్గుడెన యోగికి తత తృ్వజ్ఞానము అనశ్వర మై ఆనందరూపమైన సుఖమును ఉత్స త్తి 

సాశము లేని పరమాయున్సును కల్గించు విధముగా,  యథో_క్తముగ ననుభవింప 
బడు నిదయు మనుజునకు సౌఖర్ధమును గల్గించును. నిద్ర, మిధ్యాయోగ, 

అయోగ, అతియో గములం జేసి అనర్థ భూతమై ఆయు రారోగ్యము లనుచెరచును. 

సమయోగమున సుఖకరమగును. 

సంగీతము పాడుట, చదువుట, మద్యపానము చేయుట, ప్రీ సంభో 
గము చేత, పనులు చేయుట చేత, బరువు మోయుటచే [ళమ నొందిన కారును, 

కోపము, శోకము, భయము వీనిచే (శమ చెందిన వారును, శ్వాసము, హిధ్మ, 
అతిసార రోగములు కలవారును, వృద్దులు, బాలురు, దుర్చలులు, భణాతుకయము, 

క త్తి మొ॥వాని దెబ్బ, దప్పి, శూల, నసీనిచె పీడింపజడినవారు, మధ్యాహ్నము 

నందు ని దాభ్యానము కలవారు, అజీర్ణము గలవారు, క|రలచే అభిఘాతము 

చెందిన వారు, వీరలు తప్ప ఇతరులు |గీవర్తికాలమున కంకు ఇతర కాలముల 

యందు పగటి. నిదను ఆచరిం చినచో అట్టివారికి కఫ పిత్తములు వృద్ది 

"జందును. 

[గమ కాలములో వాతవృద్దియును (చయమును), ఆచదానకాల స్వభావ 

మైన, అధిక ర"త్యుమును, ని దకు వాలకుం జెడి స్వల్పమయిన రా|కతియు 

కల్లియుండుట వలన, వగటి నిద హెతకరమెైనది. వగటి నిద వి "లి చెప్పిన సంభా 

మణాదులచే బడలిక చెందిన వారికి ధాతు సామ్యము కల్లచేయును. పగటి ని|దచే 

కఫము వృద్ది జెందినచో 2 యు. జెప్పిన సంభబాషణాదులచే బడలిక చెందిన వారికి 

పగటి ని! ద శరీరమునకు వా పుష్టిని కలుగ చేయును. మరియు నంభావణాదులచే 

బడలిక చెందిన వారికి వాతము వృద్ది చెందకుండుటకు,శ్వాసాది రోగ పీడితులకు 

వాటి యొక్క వెగమును తెరియకుండుటకును వృద్దులకు వారి తృప్తి కొరకును, 

అజీర్ణము, పగలు ని(దాభ్యానము గలవారలకు, ధాతు వె చై_షమ్య పరిహారార్థ 

మును, పగటి నిద తం్యతకారులచే అంగీకరింపబడినది. పగటి నిద అజీర్ణులకు 

కూడ హితకరము. పె జెప్పిన అజీర్ణాదులు క్రలవారు పగటి నిద్రను సేవింప 
దగును, | | 



408 అష్టాంగ సం [గహ వ్యాఖ్యానము 

కోలిలౌఖ : [పవంచ సృష్టి సమయమునందే ఈ ని|దకూడ నృష్టించబడి 

నది. న్మిదకు త మోగుణము కారణము. తమోగుణ బాహుళ్య్ళము వలన ఈ 
నిద్ర రా తులయందు తరచుగా పర్పడుచున్నది.. (ప్రాయః అ నువదము ఇచట 

(వయోగింపబడుట వలన ఈ నిద రా|తులయందే గాక, పగటియందు కూడ 

_పవేశించుచున్నదని తెలియును. ఈ నిద తమోగుణ జబాహుళ్యము వల్ల స 
గాక ఆహార రనము వలన యేర్చడిన శ్లేష్మము చెత (సోతస్సులు రుద్దమ్ముల్తె 
జ్ఞానేంద్రియ పంచేం[దియములై న దశవిధ ఇం[ దియములను, తమతమ కార్య 

ములనుండి మరల్చి అనగా వాటికి వ శాంతి సౌఖ్యము కల్లించుటకు, ఆత్మను 

నిద |వవేశించుచున్నది. కాని ని(దలో నున్నప్పుడు తమ తమ విషయ 

ములనుండి ఇ్రం| దియములు మరల్ఫ బడిన వై నప్పటికిని, మనస్సును మౌ తము, 

దాని వనులనుండి ఈ ని|దతొలగింవలేదు. అందువలన ఆతి అనేకరూపములై న 
స్వప్నములను చూచుచున్నది. ఎపుడై త మనస్సు కూడ తన కార్యములనుండి 

వైదొలగునో, ఆ అవస్థ నుషుప్తావస్థగా చెప్పబడినది. ఆ సుషుప్తావస్థలో మాన 
వుడు న్వవ్నములను దర్శింపలేడు. చక్కగా సనేవింపబడిన నీద మానవుని 

ఆరోగ్యవంతునిగా, బలవంతునిగా, వాజీకరణవంతునిగా 'జయుచున్నది. అకు 
బాగుగా సెవింవబడని నిద మానవునికి దుఃఖమును, కార్భ్యమును, దుర్భ 

లత్వము, నపుంనకత్వము, అజ్ఞానమును, మరణమును కూడ |వసాదించుచున్నది. 
ఆ ని|దను అకాలమునందు, వించినను, స్వల్పముగా సవించినను, ఆయు 
స్సును, జీవితమును ధ్వంసము కెయుచున్నది. |జతిక్రి యున్నప్పటికిని గూడ 
వ్యాధ్యాదులచెత, సుఖమును నశింపజేయు చున్నది. ఎట్లనగా నెండవది యగు 

(ప్రళయకాల రాతివలె మానవుని జీవితమును ధ్వంనము జేయుచున్నది. ఎట్ల 

నగా పరమ యోగులు, నిర్మల బుద్దితో, నత రూపముతో పరమాత్మను 

దర్శించినట్లు నిద మానవుని సత్వ రూపముతో కలుపును. 

రా|కియందు జాగారము చేసిన యొడల, శరీరమునందు రూతు భావ 

ములు వృద్ది యగును. ఆశు పగలు నిద్రించిన యెడల, శరీరమునందు స్నిగ్ద 

భావములు వృద్దియగును. కూర్చుండి కునికిపాట్లు పడుట వలన రూవత వృద్ధి 

నొందదు, అభిమ్య ందియు కాదు. అభిష్యంది యనగా (మాలిస్యెన (నసోతనాం 

(సావకః) దోవముల యొక్క మాలిన్యము చేత, |స్రోతన్ఫులు |నవించుటయని 
యర్థము. రా|తికాలము మిక్కిలి తక్కువగా కర్గినట్టయు, ఆదాన కాలము నను 

సరించి ర"త్ష్మ్యుము ఒకు్య్సవగా నున్నట్టియు, కాలమును బట్టి, వాయువు చయా 

వస్థను పొందిన దగుట వల్లను, (గవి ర్వవు నందు, దివాస్వప్నము శాస్త్ర 

విహితమైనది. (గివడర్తువుగాక,ఇతరబుతువులయందు పిత్త శ్రేషశ్రిములను వృద్ది 
చేయును. ఎక్కువగా గానము చేయువారికి, దివాన్వవ్నము వలన, ధాతువులకు 
సాతర్యత 'యేర్చుడును. శేమ్మము కూడ శరీరమందలి అవయవములను బలియు 

నట్లు చేయును, 



తొమ్మిదో అధ్యాయము 409 

నూ॥ బహుమెదః కఫాః స్వప్యుః 'స్న హనిత్యాశ్చ నాహాని — 45. 

(వతివదార్థము : బహుమేదః కఫాః = శరీరమునంరు మిక్కిలి అభివృద్ది 

చెందిన మేదన్సు, కఫము గలవారు (అతిస్టూలురు ); 'స్నేహనిళ్యాళ్చ == నిత్య 

మును స్నేవామును సేవించు వారలు) అహని = మధ్యాహ్నము నందు; 

నస్వప్యుః =ని|దింపకూడదు. 

తాత్తుర్భోమయు : శరీరము నందు మిక్కిలి మేదస్సు వృద్ది జెందిన వారు, 

కఫము యెక్కువగా వృద్ది జెందిన వారు, (_పతిసిత్యము స్నెహామును అభ్య 

సించువారు, పగలు నీద విేకూడదు. 

సూ॥ విషూర్తః కంఠరోగీచ నై వ జాతు నిశాన్వపి | 

(వతివదార్గయు : విషా ర్హ౭ః=విషముతో బాధవడువారు, కంఠరోగీచ=ా 
మరియు కంఠ రోగులు, నిశాస్వపి=రా తులయందు కూడ; నై వ జాతుచిత్ = 

నిదింవ కూడదు. 

తాత్తార్భుయు ; విషపిడితుడు, కంఠరోగి వీరలు రాతులయం దెపుడునూ 

నిదింపజనదు. 

మూ॥ హాలీమక్ర ిరోజాడ్య స్మెమిత్య గురుగాతశాః 49 

జ్వర భ్రమ మతి |భంశ | సోతో రోధాగ్ని మన్నతాః | 

శోఫా రోచక హృాల్దాస పీనసా ర్జావ. భేద ౯8 | -క్షా 

కండూ రుక్కోళ పిటెళా కాస త [చొ గలానుయోాః 

విషవేగ (పవృ త్తిళ్చ భవేదహిత నిద్రయా  -- 51 

(వతివదార్థము : అహిత న్నిదయా =అహితముగ సేవింపబడిన ని దతో; 
పాలీమక హా లీమకము (పచ్చ కామల); శిరోజా డ్య తలనొప్పి; స్తెమిత్య 

శరీరము మైన తడి గుడ్డ కప్పుకున్నట్లుండుట; గురుగా(తతా= ఒడలు బరువుగా 
నుండుట; జ్వర = జ్వరము; (భమచ౭తలదిరుగుట; మతి భంళ చా బుద్ధి |భంశము; 

(సోతోరోధ == (సోతో రోధము; అగ్ని. మన్ష తాః= అగ్ని మాంద్యము; శోభ దా 

శోఫము; అరోచక =అరో చకము; ప్యాల్లాన= ఓకరింతలు; పీన సమహెవడిశము; 

అర్థావభేదకాః అర తలనొవులు; కండూ =దురద; రుక్ = నొప్పి; కోరా 

కోఠము; పిడశాచపిడకలు; కాసడాదగ్గు;తం దా = జాడ్యము; గలామయాః హై 

కంఠరోగములు; వివవేగ (పవృ త్రిక్చ=ాశరీరమున విషము శేషించి యున్నచో 
దాని వేగము వ్యాపించుట; జాయ స్తెడాకల్లుచున్నది, 

తాత్న్రర్భయు : విధి విహితముగ సేవింవని నిద వలవ, పచ్చ కామల, 

తలనొప్పి, శరీరమునున తడిగుడ్డ కప్పుకొన్నట్లుండుట, శరరమంతయూ -బరు 

వుగా నుండుట, జ్వరము, తల తిరుగుట, బుద్ధి |భంశ సుర్పుడుట, కఫము వృద్ది 



(1 ఆష్టాంగసం [గహ వ్యాక్యూనము 

అహారము నోటీ తన దము, శోఫము, 
ఇంది |సోతన్సుల నడగించుట, అగ్నిమాం . 

లంచ్ పోవుట, ఆ 
శరీరమంతట రుచింవక పోవుట, అర తలనొప్పి,శరీరమునందుము దురదలు, 

నొప్పులు, పిడకలు, దగ్గు, శరీ రము మజ్జుగా నుండుట, కంఠ రోగములు, శరీర 
3 గ 

అ శ 

మున విషము శెషించి యున్నచో దాని వేగము మరల బ్యావంచుట ముం 

బాధలు శరీరమున గల్లును, 

మూ! ఆ పచ్యమానో బాహుల్యాత్ [సోకాం స్యావృణు లే కథః | 

తతః (సోతః సురుద్దేషు జాయ తే గా[త గౌరవమ్ ! — 92 

గురు గాతస్య తాలన ర్ట మాల న్యారతి నిదతా॥ 

(వతివదార్థము : అపచ్య మానః =భబించిన ఆహారము నందెకు్యూవ 

భాగము పాకముజెందని కారణము గలదె; కఫఃడాకఫము; (సోతః సుకు 

ద్రేషుడాపోతో మార్గములడ్లగింపబడినవగుచుండగ; తతః = అందువలన; గాత 
a 

ల్ 

"గౌరవమ్ శరీ రము నందు గొరవముకు; జాయ శే=ాకల్లించుచున్న ది; గురు 

గా(త్రస్య=శరీ రము బరువుగానున్న వానికి, ఆలన్యం =మాంద్యము; జాయ తె=ా 

పర్పడుచున్నది; ఆలస్యాత్ =శరీ ర మాంద్యము వలన; అతి నిదతా-ాని[ద 

అధికముగ నగుచున్న ది. 

తాత్ఫ్ర్భంయు : ఎక్కువగా ని|దను సేవించుట వలన, [సోతో మార్గము 

లను కఫము అడ్డగించును. | సోతావరోధము కారణముగా శరీరమునందు 

గౌరవ మేర్చడును. శరీర "గౌరవము వలన శళరరమాంద్య 'మర్పుడును. ఆలస్యము 

వలన ని|ద కూడ అధికమగును. 

మూ! విశేకః కాయ శిరసోర్వమనం రక మోక్షణమ్ - 53 
ధూమ య త్తృట్ వ్యథా వార్తళోళ మెథున భీ (కుధః |! 
చింతోత్కంఠా౬ సుకాళశయ్యా సత్వ్వాదార్యం తమోజయః 54 

రూవాన్నం చాహితం ని[దాంవారయ ని వ్రన.గినీమ్ ॥ 

(వతివదార్థ ము : కాయశీరసోః = కాయశిరస్సులకు, విశేకః =విరే చనము, 
వమనమ్ =వమనము, రక్త మోక్షణము దార క మోక్షణము,  ధూమైధూమ 
పానము, తుక్ = ఆకలి, తృట్ దప్పి, వ్యధావపీడ, పార =వహర ను, 
శోక దుఃఖము, మొథున = మెథునము, కీ= భయము, (కుధ = |కోధము, 
చిస్తకాచిర్ద, ఉత్కంఠా = ఉత్కంఠా, అనుఖా = నుఖమునివ్వని, 
శయ్యా వడక, సన త్య్వాదార్యం = నత్వగుణాధిక్యత, త మోజయః పాత మోాగుణ 
మును జయించుట, రూజాన్నమ్ = రూతమైన అన్నము, (వనంగినీమ్ = (వసంగ 
జన్యమైన, అహితాం = అహితమైన, న్నిదాం = నిద్రను, వారయ న్లిఊదూరము 
చేయు చున్నవి (తొలగించుచున్నవి) | 
వ తాల్చర్యంయు ; బస్తీ విరచనము, శిరోవిశేచవము, వమనము, రక 

తణము, ధూమ పానము, ఆకలి, దప్పి, శరీరము బాధలకు గురి యగునటు 
య 
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చేయుట, ఆనండాతిళయము వలన కల్లు హర్తము, దుఃఖము, ,మెథునము, 

భయము, క్రోధము, మనస్సును పరిపరి విధముల ఆలోచించునట్లు చేయుట, విష 
యములందుత,ంక, సుఖము నివ్వని వడక, సత్వగుణమును చుంబొందించు 

కొనుట, త మాగుణమును పార దోలుట, రూతక్షకరములై న అన్నములను భుజిం 

చుట మొ! [కీ యాతగ్రకములగు వనులనాచరించుట వలన, అతిని (దను జయింవ 

వచ్చును. అనగ మానసికాందోళశనలను శరీరమునందు వృద్ది "దేయవలయునని 

భావము, 

మూ॥ ఏకపవచ విజయా నిచానాశన్య హేతవః -$5 

కాలశీలక్ష యా వ్యాధీర్వు ఫక్ నిల పిత్త యోూః। 

(వతివడార్థము : ఏతఏవ = వీటినే, నిదానాళన్య =ానిద్ర యొక్క నాళ 

మునకు, పాశతవః = కారణములుగా, వ్యిడయాః == అెలిసికొనవలయుష +, చకా 

మరియు, కాలశిలక్షయః = వననాది కాలములు, న నవ్వు త్తము (మంచి నడవడిక 

అభ్యాసము), ధాతు మయము, వ్యాధిః రోగము, అనిలపి త్తయోః=వాత పిత్త 

ముల యుక్క, వృదైః -వృద్దికూడ, నిదా నాళన్య = నిదా ' నాశమునకు, 

పాతవః = కారణములుగ, విశేయా = తెలుసుకొనదగినవి, 

తాత్ఫరిఫ్రుయము: వె నుడాహారించిన వన్నియు, నిదానాశమునకు కారణ 

ములుగ [గహింపవలయుా. . ఇవిగాక వసనాదికాలవములు, మంచి నడవడిక 

(అభ్యాసము) , ధా ధాతుకయము. రోగము, వాయు పి త్రముల [వకోపము గూడ, 

నిదానాశ కారకములుగ (గహింపబడినవి, తయమనగా, క వక్షయమనిగహిం 

చిన, అర్థవంతముగ నుండును. వాత (పోక్ళతి పురుషులకు గూడ నిద సరిగా 

పట్టదు. 

మూ; నిచానాశా దంగమర్హ శిరోగౌరవ జృంభి కః -ల్రీ 

జాడ్య గ్లాని |భమాపక్తి తండా రోగాళ్ళ వాతజాః | 

(వతవదార్థమం : ని|దానాశాత్ డని |దాభంగము వలన, అంగమర్ల = 

ఒడలు నొప్పి, కిరోగెరవడాతలబువు, బ్ఫృంఖి కా8 = ఆవులింతలు, జాడ్యం = 

కార్యములయందళ క్షత, గ్లానిడజడలిక, |భమాడా[భమ, అప క్రి =అజీర్ల ము, 

తం (దొ = సోమరితనము (జాడ్యము), చవమరియు, వాతజా గోగాః = వాత 

రోగములు(కలుగును), 

తాత్భర్య్భంము : ని దాభంగము వలన ఒడలు నె ప్పి, తలబరువు, ఆవు 

లింత, కార్యములయందళ కి, బడలిక, (భమ, అజీర్ణ ము, సోమరితనము, వాత 

రోగములు గలుగును. 

అల్బముగ నుండు కఫము, వాతముచే న్వస్థానములో నుండి చలింప 
చేయబడి (సోతోమార్గ ములనడ్డ గించి, "(ప్రజ్ఞను పోగెట్టునట్టి "మోహమును 

గలిగించు నట్టి దారుణమైన తం దను గలుగ జేయును, 
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మూ॥ కఫోఒళ్చో వాయునోద్దూ తో ధమనీః నన్ని రుధ్యతు _ 57 

కుర్యాత్సంజ్ఞాపవోం తన్హాం దారుణాం మోవా కారిణీమ్। 

(వతివడార్థిము : అల్బః కఫః =న్వల్ప కఫము, వాయునోద్దూతః == 

వాయువుచేత పురికొల్పబడిన దై, ధమనీః=ధమనులను, సన్నిరుధ్యతి = అడ్డగించి 

(బంధించి), సంజ్ఞాపహాం = సంజ్ఞా నాళమును, కుర్యాత్ చేయును, దాను 

ణాం=మికి లి కష్టతమమెన, మోవాకారిణీం = మోహకారక్యమెన, తన్వాగం= 

జా డ్యమును, కుర్యాత్ చేయును. 

తాత్సర్భంము : శరీరగతమైన న్వల్పకఫము, వాయువు చేత పురికొల్పబడి 
నద్రై, ధమనులను బంధించి, సంజ్ఞానాశమును చేయుచున్నది. అప్పుడు మిక్కిలి 
కష్టతమమైన, మోవాకారకమెన, సోమరితనమును గూడ గలించును. 

మూ! ఉన్మీలిత వినిర్భుగ్నే పరివర్తితళారశే _ 58 
భవత నత నయనే (సుతే లులిత పక్ముణీ 

(వతివదార్జము : ఉనీగిలిత = పీరిసి ర, వినిర్భుగ్న = కొంచెము మూను 
కున్న, పరివర్హిత తార కేాకదలుచున్న కనుపావలు గల లులిత పక్ష్ముణీ= కదలు 
చున్న కను రెప్పలు గల, (నుకే = నీరు కారుచున్న, నయ'సి = నే తములు 
త|త=--ఆ జాడ్యము నందు, భవతః = ఉండును. 

తాత్భర్యము : తం[ద ఆవరించిన మానవ లక్షణమిట్లుండును. కొంచెము 
విరిసిన, కొంచెము మూనుకున్న కన్నులు, పావలు వరి భమించుచున్న కన్నులు 
నీరుకారుచున్న కన్నులు, కదలుచున్న కన రెప్పలు గల నేత్రములు గలిగి 
యుండును, 

మూ॥ అర్ద శిరా[(శా తా సాధ్యానసా సా ధ్యాశశః వరమ్ _ర్$ 
యభా నాలమతథో ని[దాం రా తె EEE సొత్మ రతః || 

(తివదార్హము : సాడాఆ తద్దారోగము, అర్ధ తిరా ఆ = లిశేదినముల 
వరకు,నాధ్యా = చికిత్సా సాధ్య మైనది, తతఃపరమ = అటుపిమ్మట, సా=ైాఅది, 
నసాధ్యా= అసాధ్యము, అత $వహఇందువలన, యథాకాలమ్ = కాలమునతి[ క మీుంవక్, (సాత్మా్యనుసారము), నాతృ్యతః కా సాత్మ్యముగ, రా(తే"=రాః(తి కాలముళో, ని (దాండాని| దను, సెవేత = సేవింపవలయును. 

తౌత్భర్భోయము ; ఆ తన్దా రోగము ఆవహించిన వెంటే చికిత్స చేయ వలయును. ల్మీ దినముల వరే ఈ వ్యాధి చికిత్సా సాధ్యమైనది. 
ఎ కారణములను పురస్కరించుకొని ని,దాకాలము నతి కమింపక్ష సాతాగ్త్యనుసారము, ఇండు మూడు యామములు రా తులయందు ని దించ వలెను. 

మూ॥ అసాళ్మ్యా జ్ఞాగరా దర్ధమ్ _పాతః స్వుపార్థ దభు వాన్ -60 
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(వతివదార్దయు : అసాత్య్యా్యాతి =అసాత్మ్యమైన, జాగరాత్ = జాగరణ 

వలన, (పాత ః=పొద్దున, అభు కవాన్ హభుజింపనివాడై , అర్భమ్ =జా గరణచెసిన 

సమయములో నగభాగము, స్వప్యాత వాని దించవలయును, 

తాత్త్మ్రర్యయు : అసాతద్ర్యము వలన రాత్రుల యందు జాగరణము గలుగు 

వత్షములో తాను నిదుర మెల్కౌనిన కాలమునందర్లభాగము, (ప్రాతఃకాలము 

భుజింపక యు నిదింపవలయును. 

అనగా రా్యతుల యందు అభ్యాసముగ నిదురించు కాలములో నెవడు, 

ఎంతకాలము వరకు జాగరణము చేయునో 3 అట్టి జాగరణ కాలములో నర 

కాలము, (పాతః కాలము భుజింవక యి నిదురింపవలయునని అభి పాయము. 

యూ శీలయెన్మంద నిచను తీరమియరనసం రనమ్। 

ఆనూ పొదక మాంసానాం భజ్యన్ గాడికపౌష్టి కాన్ ॥ 61 

శాలీన్మదా్యని మాషాంళ్ళ కిలాటాన్ మాహిషం దధి; 

అభ్యంగోద్వ ర్తన స్నాన మూర్థ |శ్రవణ పూరణమ్ $62 

చతుష _స్రర్పణం లేవం శిరసో వదనన్య చ! 

[పవాతే నురఖొ దెశే నుఖాంశయా్యం యధోచిత _63 

సంవాపానం స్పర్శ సుఖం చిత జైరనుజీవిభిః 

సర్పి: &ీరానుపానం చ జీవనీమైః శృతం పిజేత్ - 64 
కానాబాహులతా౬ పో నిర్వ్భృత్తః కృతక్పత్య ఈ 

“మసోను కూలా విషయా: కామం నిదా నుఖ|వదాఃో - 65 

(వతివదార్హిము : మంద నిదస్తు=వాతాదిదోప కార ణముగ నిద మం 

దగించిన యెడల, &ఊరం=ాపాలను, ఇకు రనం=ాచరకు రసమును, ఆనూపొదక 

మాంసాొనాం=ాఆనూవ దేశముల యొక్క జంతువుల, నీటిలో సంచరించు జంతు 

వుల మాంసముల యొక, రనమ్ రసమును, "గొడికపౌప్టికాన్ = బెల్లముతో 
పిష్టముతో తయారుచేయు, భ వ్యాన్ భత్యుములను, శాలీన్ =శాలి ధాన్యము 

లను, మద్యాని = మద్యములను, మాషాంళ్చ మినుములను, కిలాటాన్ డాకిలా 

టములను,మాహివందధి వగేచె పెరుగును, అభ్యంగ = అభ్యంగమును,ఉద్వ రన 

నలుగుపెట్టుటను, స్నానడాస్నానమును, మూర్ణ |శవణ పూరణమ్ =శిరన్సు 
నందు, చెవుల యందు, త్రై లమును నింపుటను, చతువః = న్మేతములకు, తర్ప 
రము = తర్పణమును, శిరనః = శిరన్ఫునకు, _ వదనస్వచ = మరియు 

ముఖమునకును, లేపండానుగంధ [దవ్యముల యొక్క లేపమును, శీలయేత్ = 
అభ్యసింపవలెను, వవాశే=ా ఎదురుగా పీచు గాలియందు, నురభౌ చేశైవాన 

నలు గుజాళించు |పచెశమునందు, యథోచి క =తనకనుకూలమైనదానియందు, 

సుఖమ దనుఖదాయక మైన, శయ్యామ్ = పడకను, న్పఠర్శ నుఖం=తాకుట చేత 
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నుఖముసు కల్లించు,సంవాహానండా కాళ్ళు పట్టుటను,చి త్త శ్ఞాః = తన మనస్సును 

తెలిసిన, అనుజీవిభిః =మి| తులచెత, కార్య వ చేయించదగినది, బీవనై ౩ = బీవక, 

బువభక, మేధ, మహో మేధ, కాపోరి, ఉఊరకాపోలి, పయన్య, విదారి, శతావరి, 

ఈ[ద్రవ్యములచేత, శృతమ్ = సంస్కూరింపబడిన, _ సర్భిః= నయ్యిని, జీ రాను 

పానమ్ -పాలను అనుపానముగా, పిబేక్ == త్రాగవలెను, కాన్తాబాహు 

లతా౭_ శ్లేషాః = [పియురాలగు (స్త్రీ యొక్క, తీగలనే బాహువుల చేత, ఆలింగ 

నము, నిర్వ్యృతిః = మనన్సంతోవము, క్యృాతకృత్యతా = యత్న కార్యమును నెర 

వేర్ఫుట, మనోనుకూలా విషయా౭=మనస్సు కనుకూలమైన విషయములు, 

కామం = ఇచ్చానుకూల విషయము, నిదానుఖ పదాః =నీ(చానుఖమును 

కలుగ చేయును. 

తొత్న్రర్భూము ; స్వల్పముగా ని|దించువారు, బాగుగా నిద కలుగు 

నిమి త్తము, ఆవుపాలను, చెఅకురసమును, మాంనరసమును, ఆనూవ, జిదక 

మాంనములను, గుడ, పిస్ట, భ క్ష్యుములను, శాలీధాన్యములతొ తయారు చేసిన 

మద్యములను, మినుములను, దధి మండములను, బ'క్టా "వెరుగును, అభ్యంగమును, 

ఉద్వ_ర్తనమును, స్నానమును, శిరశ్ళగవణముల యందు, తెల పూరణములను, 
కన్నులకు తర్పణములను, శిరన్సునకు, ముఖమునకు నుగంధ [| దవ్యముల చేత 
తయారు చేయబడిన లేపమును, పూయుటను (పకినిత్యమభ్యసింవ వలెను. మల 

యానిలము మందమందముగా వీచునట్టి, పరిమళ సుగంధ | దవ్యముల చెత నిండిన 
(పదెళమునందు తనకనుకూలమైన సుఖమునిచ్చు పడకను సేవింపవలెను, మరియు 
తన మననును గుర్తించిన మితుల చేత, స్పర్శ వల్ల నే నుఖ మేర్చుడు, సంవాపా 

నమును గావించుకొనవలెను. జీవనీయగణ | దవ్యములచేత, కాచి నంన్కరింపబడిన 
నెయ్యిని, తీరానుపానముగా (తాగవలను. మరియు |పియురాలి యొక్క అలిం 
గనము, మానసికానందము, మనన్సునకనుకూలమైన విషయ (వవ్నర్తనము, 

ఇచ్యాపూర్హి ఇవి యన్నియు, ని| చాసుఖమును (పసాదించునవిగ నున్నవి. 

బశ్హ్రై పెరుగు, ఆవు పెరుగు కంకు మిక్కిలి శీతలమెనది. దీనియందు 
జిడ్డు యెక్కువగా యుండును. ఇది నిద్రను కల్లించుటలో అత్యు త్తృమమెనది. 

మూ॥ (బహ్య్ముచర్యర శే రా9మ్య సుఖ నిస్పృహ చేత సః 

నిద్రానంతోవ తృప్తన్య స్వం కాల నాతి వర్తతే 68 

(వతివదార్హము ; (బహ్మ్థచర్యర తెః=ాఇం|దియ ని(గహము గలవానికి, 
(గామ్యనుఖ నిస్పృహ చెతసః = నంభోగమునందిష్టములేనివానికి, నంతోవ 
తృ పృన్యడానంతోవము చేత తృ_్తి నందిన వానికి, ని దా=ాని[ద, న్వంకాలం 
నాతివ_ర్రతెడాయు క్షకాలమును దాటదు, 

తాళ్ఫర్యయు : ఎవడై తే జితేంద్రియుడుగా నుండునో ఎల్లప్పుడు నంతో 
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వముతో తృప్తిగా నుండునో, అట్టి వానికి యుక్త కాలమునందు నిదవచ్చునని 
చెప్పబడుచున్నది. 

మూ॥ పతాన్ ఏవచ భూయిస్టం ని దాలు; వరెవర్జ్య యేశ్ | 

(వోలివదొర్గయు : పతాన్ వవ=ావిటినే నిచాలుః అధిక ని్యదగల 

వాడు; భూయిష్టండా అధికముగా; పరివర్ణ్య యక్ = వదిలి "పెట్ట వలను. 

తాత్ఫర్భొయు : సె నుదాహర్ంచిన అన్ని ఉపాయములు ని(దరాని 

వారల నుదాహరించి చెవృబడినవి. ఇందువలన ఎవ్వడు ఎక్కువ ని దను పోవు 

చున్నాడో, వాడు నె నుదాహరించిన కారణములను ఎక్కువగా వదలి "పెట్ట 

వలను, 

మూ॥ కాలస్వభావాఒ౬మయ చిత్త దేవా 

ఖేదెః కఫాగను తమో భవాచ! 

నిదా భి భర్తి |[వథభమా శరీరమ్ 

పా పాత్మీ కా వ్యాధి నిమిత్త మన్యాః 1 68 

(వతివదార్భిము ॥ ని(దా =ని్యద, కా లస్వభావా = కాలన్యభా వము చేత; 

ఆమయచి త్త దేహ ఖేదై ౩ = వ్యాధి ఐిశేషముతో, మానసిక దుఃఖముతో, శరీ 

దుఃఖముతో; కఫాగన్సు త మోభవాచ కాక వృద్దిచేత, సంజ్ఞావవా |సోతన్సులు 

అడ్డగింపబడుట చేత; ఆ గంతుజ కారణముేత; త మాగుణము యొక్క. అధికత 

చేత పుట్టుచున్నది. (పథమాడానె నుదహరించిన యేడింటిలో మొదటిది యగు 

కాల న్వభావముతో ఏర్పడిన నిద; శరీరమ్ శరీరమును; బిభర్తి డాధరించు 
చున్నది, పావాతికాడాచివరది యగు, త మోగుణము వల్ల పుట్టిన నిద దుష్ట 

మెనది, అన్యాః మిగిలిన ఐదు ని దలు; వ్యాధి నిమి త్తమ వ్యాధి కారణముగా; 

జాయంశే = పుట్టుచున్నవి. 

నిద ఏడు విధములని చెప్పబడినది, 

(1) కాల న్యభావ నిద, 

"కాలము యొక్క స్వభావము ననునరించి (పతి దినము వచ్చు నిద 

(పాక్యుతికమైనది. ఈ నిద వలన శరీరము ధరింపబడుచున్నది. 

(£) ఆమయ ఖేద[వభవాని| ద 

రోగము యొక్క ఖేదము వలన పరిశ్రమ వలన కలిగిన నిద 

(ల) చిత్త ఖద [పభవా 

మనో దుఃఖముచేత మానసిక పరి శమ వలన ఏర్పడిన నిద. 

(4) దేవా ఖేద (పభవా 
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శారీరక పరి శ్రమయె కారణముగా ఏర్పడిన ని[ద. 

(క) కఫ (పభవా న్నిద 

కఫము ఆమము వలన జనించు నిద. 

(6) ఆగన్వుళా నిద 

ఆగన్తుక కారణములచే జనించు నిద. 

(T) తమో (పభవా నిదా 

తమా గుణ బాహుళ్యము చేత జనించు నీద. 

(1) కాల న్వభావముచెత ఆవహించిన నిద, శరరమును నంపూ ర్లముగ 

ధరించును. 

(T) త మోగుణాధిక్యము చేత జనించిన వది యగు నిద దుష్టస్వభా 

వము కలదియయినందున మరణ మాపాదింపచెయును. 

2,8,4,5,6 నిదలు రోగకారణముగ కలుగుచున్నవి. ఈవిధముగ ఉప 

న ౦భ భూతమెన శెండవదియగు న్నిదను గురించి చెప్పుట ముగిసినది, 

భలిరోఖల్లి : [గిపశ్చ్రకాలమునందలి, పగటి యందు శ్రేష్మ శరీరులు, 

మిక్కిలి జిడ్డుతో కూడినఆహార ములనుఅభ్యసించు వారును, ని|దించకూడదు, విషము 

చేత పీడితులు మరియు కంఠ రోగులు రాతులయందు, కూడ ఎప్పుడును న్నిదిం 
పరాదు. తనకు అహితమైన నిద యొక్క విరుద్ధమైన న్మిదయొక్కా సేవనచేత, 
హాలీమకా ది రోగములు కల్లును. మరియు ఈ చెవ్పబోవు లకణములు గూడ 

శరీరమున కేర్పడును. తలనొప్పి శరీరము బరువుగా నుండుట, ఇం[దియములకు 
పొటవము లేకుండుట, శరీరమునకు ైమిత్యము ఉత్సాహము లేకుండుట నంభ 

వించును. ని|దచేత విషముచెత పీడితుుడై న వానికి శరీరము నందు మిగిలియునభ 
విషము యొక్క వేగము మరల కల్గును. మరియు అతిని[దకు గూడ ఇది "కార 

ణముగా చెప్ప బడుచున్నది. ఎక్కువగా జఠరాగ్ని కఫమును పాకము చేయు 
టకు సమర్థత కలిగియుండదు. ఇందువలన ఆవోరరనము వలన తయా న 
కఫము జఠరాగ్ని చేత పచింపబడనిదై. సోతో మార్గముల కవరోధమేర్పడుట 
వలన గాత గ"రవమును గా| త గ "రవము వలన ఆలన్యమును ఆలస్యము వలన 

అతి నిదయును సంభవించును. ని దయుక్క- ప్రకరణ [పసంగము వలన యేర్చ 
డిన, ఈ అతిని. దయును, శిరోవిశేచనము, కామ విశేచనములు, నశింవ జేయు 
చున్నవి. అసుఖమైన నిద కష్టమైనది. ఈ విలేకాదులుకూడ, మంచిని దను 
కూడ నశింప జయుటకు కారణములుగా నున్నవి. ఉదయాదికాలములు, ని చా 
నాశ హెతువుగ కాదు. అభ్యాసముచే త్ర ఎవ వరికి, వవ కాలములయందు నిదా 
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నివృత్తి అభ్యసింపబడుచున్న దో వారివారికి ఆయా కాలములయందు, ఆ నిద 

కల్లుచున్నది. అశ్లే రసాది ధాతువులయొక్క_ తీణత, నిదానాళ కారణముగ 
చెప్పబడినది. జప్టరాది వ్యాధులుకూడ సంభవించును. వాతపి త్తములకు వృద్ది 

కూడ ఏర్పడును. రా|తులయందు నిద్రను “సెవింపవలెను, రాతులయందు 

సాత్మ్యమై నని|ద, ఎట్టిదిగా సేవింవబడుచున్న దో, అది ఒకవేళ రాత్రియందు 
ఎంతకాలము మానవుడు జాగరణము చేయుచున్నాడో, ఆ జాగరణములో 

సగము పగలు ని|దింపవలెను. మంచి నిదలేక ఫో వుటవలన, అంగమర్జాదులు 

పర్పడును. ఇట్లుచెప్పుట, వలన ర్య్మాతియందు రెండు యామములు జాగరణ 

చేసినయెడల, (పొతఃకాలము, భుజించుటకు ముందు ఒకయామము నిదురించ 

వలెను. ఎవడై తె విరేకాదులు, నిదానముగావల వాత పకోవముచేత, స్వల్పని[ద 
గలవాడై న యెడల, తీరాదుల నభ్యసింపపలెను. అశ్లు ఆనూప జొదక, జంతు 
వులయొక్క మాంసములను, ఆ మాంనములకు నంబంధించిన రనములను, 
జెల్ల ముచేత సంస్క రింపబడిన భవ్యుములను, బియ్యవుపిండితో. చేసిన భవము 
లను, రాజనాల బియ్యముతో చెసిన మద్యములను, మరికొన్ని ఇతరములయిన 

శారీ మద్యములను, _ మినుములను అభ్యనసింపవ లెను. శిరస్తును, చెవులను 

స్నేవాముచేత పూర్ణముచేయవలెను. మరియు శిరస్సునకు, ముఖమునకు, మంచి 
జిడ్డుతో కూడుకొన్న, లేవములను చేయవలెను. సంవాహానం అనగా పినుకుట 

అని అర్థము. నుఖకరమ అను పదమునకు, _ పీడాకరము కాకూడదని 

అర్థము. తన మనస్సును గుర్తించిన మిత్రులచెత, నుఖకరముగా శరీర 
మును పిసికించుకొనవలెను. జీవనీయ గణమందలి జెొవధములచేత, వక్షము చేయ 
బడిన నెతిని ఉరానుపానముగా [(తాగవలెను. |పియురాలియొక్క_ బాహువుల 
చేత, ఆలింగనముచేయించుకొనవలను.అశతిని దళలవాడు తీ రాదులను ఎక్కువగా 
వదిలి పెట్టవలను. కాలన్వభావాదులచెత, ని|ద పడు(7) విధములు. ఆ వడింటిలో 
మొదటిదై న కాలసన్వభావముచేత, ఏర్పడిన నిద శరీరమును ధరించుచున్నది. 

చివరిదియగు అధికమైన త మోగుణముచేత పుట్టిన నిద పావ భూయిష్టమెనది. 

ఇతరములై న మిగిలిన ఐదుని[దలు, అనగా ఆమయభఖేదముచేత, _ దేహభేదము 

చేత, చి త్త భఖేదముచేత, శ్రేష్మముచేత, శస్త్ర (పహారాదులచెేత పుట్టిన నిదలు, 

వ్యాధి కారణములుగా పెరొ-నబడినవి, 

ఇట్లు న్మిదను గురించిన (పకర ణమును ముగించిరి. 

బి,వ్యా. ఫ్ బన్హాపాలు చరకము నూత 27.219 

ఆవుపాలు నుకుతము నూ 465-50 

కిలాటము చరకము నూ 21-59 

నిదా వభావము సు[శుతము = నూ.శా.4.లి 18 
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మూ॥ (గామ్యధరం (వవృ _తైతు రజన్వలా మనిష్టాచారా మళస్తా మతి 

స్తూలా మతిక శాం, గర్భిణం,. సూతికా మనుళానాం వికృతాంగాంగణికా 

మ(ప్రజ సందుష్ట యోని మన్యస్త్రియం విశేపాచ్చ వయోవర్ణ వృద్ద్ధాం, నగో 

(తాం గురుమి(త్ర బంధుభృత్యపత్నీ9 వర్ణినిం తథాచైై త్యంచత్వరచతుష్పుథోవవన 

శృశానాయతన నలిలొవధ ద్విజగురు నుర నృపాలయేవ్వవాని గోనరై, మధ్యం 
దినేఒర్దరా,తే పన్వేదినే వ్వనంగే పిపానుర ప్రణత సంకల్పోవా నగచ్చేత్ 1-69 

(వతివదార్థము ఏ (గామ్యధర (పవృ కౌతు సంభోగము నాచరించుటలో, 

రజస్వలాం = రజన్వలను, అనిష్టాచా రాం మా అధరము నాచరించు దానిని, 

అళస్తామ్ = అ|పళ_న్లమెనదానిని అతిస్టూలాం = మిక్కిలి స్థూల శరీరము గల 

దానిని, అతిక్భృఖాం = మిక్కిలి కృశించిన దానిని, గర్భిణం = గర్భవతిని, 

సూతికాంచానూతీకను, అనుతానాం = వెల్లకిల పరుండని దానిని, పికృతాంగం౦ = 

విక్భతములై న అంగములు గలదానిని, గణికాం = పెళ్యను, అ(పజనం = 

వంధ్యను, దుష్ట యోనిమ్ =టూషింవ బడినయోని గలదానిని, అన్య యోనిం = 

పళువఖ్యాదులను, అన్య(స్త్రీయండపర స్త్రీని, విశషాచ్చ = విశేషముగ, వయో 
వర్ణవృద్ధాం=వయన్సులొ పెద్దదై నదానిని,ఉన్నతజాతి (స్త్రీని, సగో[తాల = 
నగో (తీకురాలిని, గురుమ్మిత బంధుభృత్య పత్నీం = గురుపులయొక్క-, స్నేహి 
తులయొక్కు, బంధువులయొక్క_ పరిచారకు లయుక్క- భార్యను, వర్ణి నిం బవ్మ్మా 
చారిణిని, తథా=ాఅరె, చై త్య=దెవాలయము, చత్వర ముంగిలి, చతువ్పుథ=ా 
నాలుగు (తోవలు కలిసినచోటు, ఉవవన= ఉద్యానవనము, శృళాన = శిశానము, 
ఆయతన శి వాస్టానము, సలిల = జలము, జొవధి ౫ బొెమధము, ద్విజ= (బాహా 

ణులు, గురువాగురువులు, నుర = దేవతలు, నృపాలయుషమ=రాజ|పాసాదము 
లందు, అహాని = పగటియందు, గోననే — ఉషఃకాలమునందు, మధ్యంది"స=- 

మధ్యాహ్నామునందు, అర్ధ రా|'కెడాఅర్ల'రా|తియందు, వర్వది నెషు= వర్యదినము 
లలో, అనంగే= యోనిని విడిచి, చేతులు, తొడలయందు, మెథునము చేయ 
రాదు, పిపానుః = దప్పిగొన్న వాడు, అ|పణత సంకల్పః = కోరిక లేకుండ, 
నగచ్చేత్ = మైధునమునకు వెళ్ళగూడదు 

తొత్ఫ్ర్భంయు ; వెల్లకిల పరుండకుండు స్త్రీని, రజన్వలగ, అపియు 
రాలుగ, దుష్ట్రమెవ నడతలు గలదిగ, దుష్టమైన వ్యాధి మలాదులచే సంకోచ 
మునుచెంది యుండునట్టియోని గలదిగ, అతి స్థూలముగ, అతికృశముగ, పన 
వించినదిగ, గర్భిణిగ, ఇతరుని థార్యగ, [బహా్రిచారిణిగనుండు (స్రీని: వేళ్ళను, 
వంధ్యను, సగోతీకురాలిని, వయన్సు చేత, జాతిచేత "పెదదె నదానిని, గురు 
పత్నిని, స్నేహితుని భార్యను, పరిచారకుని భార్యను, బంధువత్నిని, (బహాత్రి 
చారిణిని మైధున క్చిత్యమునందు విడువవలెను. 

గురువుల ఇండ్లలో, చెవాలయనులలో, రాజ (వాసాదములయందు మైధథు 



నము చేయరాదు. శృ్మశానము, ముంగిలి: నాలుగు (తోవలు కలిసిన చోటు ,ఉదకము , 

మండవము ఈ (పదేశములయందు సంభోగము చేయరాదు. 

అధికముగ భుజించిన వాడు, సంతోవరహితుడు, విశేషముగ ఆకలి 

దప్పులు గలవాడు, బాలురు, వృద్దులు, రోగులు మైధునమును విడువవలయును. 
ఉమఃకాలమునందు, మభ్యావ్నా కాలములో, అర్షరా క్రియందు, పర్వదినముల 

యందు. మెథునమును చెయరాదు. 

మూ॥ విశేషేణ చాతి వ్వవాయిశాం గర్భిణీం, నన [పనూతా౦ బుతు 

మసీం, సంవృత కూనించ న విపరీత వ్వవాయే యోజయేత్ 1-70 

తౌత్సర యు : వోేపేణ == వెేేషముగ, అతివ్యవాయితాం = మిక్కి లి 

కామ మోహితను, గర్భిణీం =గర్భవతి మెన (స్ర్రని, నవ్యపనూళాం = బాలింతను, 

బుతుమతీం = బుతుమతిని, చామరియు, సంవృత "చూనించైముకు థిత యోని 

గల స్త్రీని, కీరలను, విపరీతవ్య వా యే=ఉ పర తియందు నరూజర్సేత్ హఉవయో 

గించ-రాదు. 

తాత్రర్భోయు : మిక్కిలి కామమోహితయెన ('యమీనిః గర్భిణిని, జాలిం 

తన్కు బుతుమతిని, సంవృత యోనిగలదానిని, ఉపరతియం దువయోగించ 

రాదు. 

మూ! మూర్ర్వాది ఘాతంచ పరిహరేత్, నచ నిపేకాఖి ముఖం కు[కం 

ఛారయేక్ — 711 

(పతిపదార్గము : చ ౫ మరియు, మూర్జాదిఘాతంపరిహరెత్ = శిరస్సు 

"ము॥ అవయవములయందు గాయపరచుటను, వదలి పెట్టవలయును,న్ ; మ కాఖిముఖం 

= (నవించుట కభిముఖముగానున్న, శు[కంచకు కమును, నధారయేత్ = 

ధరింపకూడదు. 

తాత్ఫర్మ్రయు :శిరన్సు మొ॥ అవయవములయందు నంభో గనమయములో 

గాయవర చకూడదు.మై థున సమయములో హార్దాతిశేకమును నర్వశరిరగతమై న 

శుక్రము (సవించుట “కభిముఖముగా నున్నపుడు, దాని నడ్డగింపరాదు. _సవించు 

శు|క్రము నడ్డగించుటవలన శ నపుంసక త్వము, వృషణములయందు బాధ, వండ. 

ఇమునందు ఆనాహాము ఏర్పడును 

మూ॥ మనఃశరీర స్థితి మా(త మేవ వ్యవాయం సేవేత! నతత్పరః 

స్యాదితి భపంతిచాత శోక 8 — 12 

(పీకివదార్జ్యు :మనఃశరిర స్థితి మాత "మేన సంభోగము వలన మనను 

శరీరమునందు స్థిరత్వ మేర్పడునట్టుగచే, వ్యవాయమ్ = రతిని, సేవేత=వేవింప, 

వలయును, తత్సరః = చానీయం డేలీనుడై., నస్యాత్ = ఉండకూడదు. ఇతివాఅని 
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అత ఇక్కడి, బోకఃడాళోకము, భవతి = అగుచున్నది. 

తాల్ఫ్ర్యయు : సంభోగమువలన మనన్ఫు, శరీరము అలసిపోకుండునట్లుర తిని 
సేవింవ వలయును. కాని సంభోగ కార్యమునందే నిమగ్నుడుగా నుండరాదు, 
ఈ విషయమున [కింద నుదహరించు క్లోకముచే ధృవీకరించుచున్నాడు, 

కోళిలోఖు ; అ|బహ్మచర్యము అనగా _గామ్యుధర్భుామునందు (పవృ త్తి 
లేకుండుటయని అర్థము. _గ౧ామ్యుధర్థు (వవృత్త్రిని విడిచి మానవుడు జీవించ 
లేడు. అందువలన _గామ్యుధర్మ అవ్య త్తి అనగా రజన్వల, జారిక అయిన (పైని 
సంభోగము చేయరాదు. నాలుగు మార్గములు కలియు కూడలియందు, ఉవః 
కాలము, వగలు, సంధ్యా కాలము, అర్జరా[తి యందును (స్ర్రని రమింపకూడదు. 
అంగమును విడిచి ఇతర అవయవములయందు నంభోగము చేయరాదు. దప్పి, 
ఆకలి ఎక్కువగా నున్నప్పుడు నంభోగము చేయరాదు. దుష్టురాలై న (మ్రైని 
సంభోగింవ కూడదు. అంద వికారము, హీనజాతి లక్షణములు, కుబ్బ్ద, కుణి, 
వామనత్వాది రూపములు కలదానిని, ఏ స్త్రీకి నంతానము కల్లినప్పటికి, ఆనంతా 
నము జీవించనట్టి వంధ్యను, వ్యాధుల చెత దుష్టమెన యోనిగల స్త్రీని, పశు 
పజ్యాది జంతువులను, ఇతర (స్త్రీ లను; వయోవృద్దను; అ్యగజాతి (సీనీ; సంభో 
గింపకూడదు. ఏక గోతీయమైన (స్త్రీని, గుకువు మొ; పూజ్యు లయొక 
భార్యలను, సంభోగమునుండి వదలిపెట్ట వలెను. వై తన్యమునందు 
చత్వరమునందు రాజ(పాసాదమునండు, చత్వరమునందు; నంభోగము 
చేయరాడు. నీటియందు; మిక్కిలి అమూాల్యుములయిన పర్వత |వచేశము 
లండు, ఉషః కాలమునందు, చతుర్ధీ, షష్టీ, అష్టమీ, అమావన్య మొ॥ పర్వదిన 
నులయందు, చెతులయందు, తొడలయందు, నంభోగము వేయరాదు. తన్మన 
స్కత లేనివాడు నంభోగము చేయరాదు. ఉపరతియందు స్రీని నియోగించ 
రాదు. ఎక్కువ నంభోంమునందు ఉద్యుక్తురాలై న (స్త్రీని కూడ రమింవ 
కూడదు. బుతుమతి కాని (స్రీని, సంభోగింప కూడదు. వివరీత్త వ్యవాయ 
మనగా (స్త్రీలు పురుషుల వనిని చేయుట. అతివ్యాయతా అనగా, మహా భోగ 
శరీరయని అర్జము. మైథున కర్మయండు ?రన్సును కొట్టకూడదు. మనన్సునకు 
ఉత్సాహమును, ఎంత వరకు శరీరమునుండి శుక్రము [సవించునో, అంతకాల మొ 
సంభ గమును చేయవలెను. ళు క(సావమైన తరువాత మైధునము చేయరాదు. 

మూ॥ విద్ధి హృష్టోరహసి తళ్కామ _నరుణః పుమాన్ 
సమస్థితాంగః సురభిర్ము క మూతాది ర వ్యథః 
నానాశితో నాత౧కితో వృషా?ణాం తర్వత సియవాత్ 
నారీం నారీ సతైర్యకా నము పూర్వనణ [వ జిత్ 

(ృతివదార్థము : వి! శ్రబ్దహృష్టః == ఆరోగ్య  లత్షణములతో కూడిన 
మనస్సుతో, సంతోషముగా నున్న ట్టి; తరుణం డా యోొవనవంతుడై నట్టి; తతా్కా- 
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మిః=-ఆముయందు ఇచ్చతో కూడుకొన్నటబట్ల; పుమాన్ పురుషుడు; సమసి 

తాంగ౩ః=సమానముగా నున్న అంగములు గలవాడై , నురభిః=౭వరిమళ భరెతము 

లైన మాల్యాదులు ధరించిన వాడై, ము కృమూ తాదిః = మలమూ తములను 

వీనర్తించినవాడై, అవ్యధః == బాధలు లేనివాడై, నానాళితః=భుజించినవాడె, 

నాత్యశితః = అధికముగా భుజింపనివాడె, _త్యహోతి =మూడు దినములకుముందు, 

వృష్యాణాం హవాజీకరములగు పదార్థ ములతొ, తర్పతః ఒత్తి జెందినవాడై , 

నారీగుణ 9 యుశక్తాండాస్త్రీగుణములతో కూడుకొనట్ట (విశ్వానపాతుర్శాలై 

నట్టి), నవాపూర్వగుణాం = వెనుక చెప్పబడిన గుణముల కూడుకొన్నట్టి, 

నారీంా స్త్రీని, (వేల్ = నంభొగింప వలెను (పొందవలె. ) 

తాత్ఫర్భంయు : యౌెవనవంతుడై నట్టి, వస్త్రీని మైథునము చేయ 
సంకల్సించునో ఆ(స్త్రని మనఃపూర్వకముగా ధాస్టీనించు చున్న వాడై, యౌవన 

వంతుడై నట, సరియిన పద్దతిలోయున్న అంగములు గలవాడై, పరిమళ ములు 

' గుజాళించు మాల్యాదుల ధరించినవాడైై, వేగములను విడిచి భుజించినవాడె , 

మూడు దినములముందు; వాజీకరప దార్థ ములతొ తృవ్లుడై న పురుషుడు, 

వయన్సు, రూపము, శీలము, గుణము, కులము, వీటితో సంపద్యు క్తమెన స్త్రీని, 

మరియు విశ్వాస పాాతయెనట్టి, (పనన్న చి త్తయెనట్టి; స్త్రీతో, నంభోగమునకు 
ఉపక్రమింవ వలెను. 

మూ॥ ద్వ్యవోత్ ద్వసన్నే తస్యా స్తే పజాత్తద్వత్ ఘనోదయే 

సేవక నవత: కామం హపామంళతే, కికిరే బలీ -75 

(వతివదార్జము : వన స్తే = వనంతర్హుపునందు (న్వైత వైశాఖ మాన 

ములు); ద్వ్యవహోత = లెండు దినముల వ్యవథానముగ; నారీండా (స్త్రీని; వ జేత్ = 
పొంద వలయును, తస్య == ఆ వసంతర్హువుయొక్ర; అ న్లేడాచివరిదియెన (మ్మ 

ర్పువునందు; పజాతీ ౫15 దినముల వ్యవధానముగ, నారించ(స్క్రైని, వజత్ = 
పొందవలయును, తద్వత్ = ఇదే. విధముగ," వర్తాసు = వర్షబుతువునందు, 

పజాత = 15 దినముల వ్యవధానముతో, నారీం = (స్రేని, (వత్ = పొంద 

వలయును, హమ _స్తే= హేమంత, బుతువునందు, చడామరియు, శిశిరేడాశిశిర 

బుతువునందు, బలీ=బలవంతుడై న పురుషుడు, కామతః = ఇష్టము వచ్చినట్లుగా, 

కామండారతిని, సేవేత=ైేవింపవ౭ెను* 

తొత్త్రార్పూము : వసన శరద్భతువులలో సమాన బలము గలవా? 

మానవులు ఆరోగ్యమును కలిగి యుందురు గాన ఇ దినములు విడిచి రత్తి 

ననుభవింప వచ్చును. (గీష్య వర్ష బుతువులలో 15 దినముల వ్యవధానముతో 

రతి సౌఖ్యము ననుభవింవ వచ్చును. పామంన్ల, శిశిర బుతువులలో. సంపూర్ణ 

బలముగల మానవులు. ఇష్టము వచ్చినట్టుగా స్ర్తీని సెవింపవచ్చును, 
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మూ॥ నిెచ్వనాంగరాగ వ్యబనేందు పాద మాంసానవక్షీరరసన్ రసాలామ్॥ 

భఖ్య్యూన్ సితాథ్యాన్ , సలిలంనుశీతమ్! సేవేత ని|చాంచ రతాన్నతా న్తః॥ 

(వతివదార్థము : రతా న్తతాన్నః = సంభోగము చేసిన తరువాత అలసి 

పోయిన మానవుడు, (రళా న్తేతాన్తః) స్వానహస్నానమును చేయవలయును, 

అంగరాగ= చందనాదులతో శరీరమునకు లేవము చేసుకొనవలను, వ్యజన=ా 

విననక్ర|రలతో వీవ వలయును, ఇందుపాద = చం|దకిరణములను చవింవవలెను, 

మాంసనడామాంనమును, ఆనవడాఆనవములను, త&ీరహపాలను, రసాన్ =మాంన 

రసములను, రసాలామ్ = రసాలమును, సితాథ్యాన్ = శరర అధికముగ, 

భ వ్యాన్ = భత్యుములను, నుళీతం మిక్కిలి చల్లనైన, సలిలమ్ = జలమును, 

చ= మరియు, ని|దను, సివేత=-సీవింప వలయును, 

తాత్ళర్భుము : సురతాంతమునందు, స్నానము, _చందనానులేవనము” 
కీతవాతము, ఖండశర్క_రచ చేయబడిన భక్ష్యుములు, మిక్కిలి శీతలమైన ఉదకము 

పాలు; మాంనరనము; రసాలము; ఆనవము; ఉత్తర కాలమునందే నిద వీనిని 
యుక్త [ప్రకారము “నీవింప వలయును. 

మూ॥ (స్రీ నంవ గారి నద్యః స్యాతీ, బతా బిలినామసి, 

ఏవంచాప్యాయే శ్రీఘంశేషాం శుక్తంచ థఛామ చ 17 

ధృష్ట్ర్యా౭.౬యు రోణః ళుకాణాం మే[ఢ్రా[|శ్రయాన్ గ చాన్ 

వాయోః కోవమధర్శంచ మూఢ; ప్రాప్నోత్యతో ఒన్యఛా "781 

(వతివదార్జము ; తధాహి = అదియు కమే గచా! స్ర్రీసంనర్లాత్ = 
జార 

సంభోగమువలన; సద్యఃవెంటనే; బలినామపి = బలవంతులై న వారికి కూడ; 
కృ బతాడానపుం నకత్వము (దుర్భలత్వము) (తప్పక కల్గును) ఏవం=ాఇట్లు, నె 
నుపదెళించిన విధముగచేసిన యెడల; తేషాం వారియొక్క, శు [కం ళు కమును, 
చడామర్యు, ధామ = అండములు మరియు శు|క్రస్థానము, (బలమును, 
శి ఘండాత్వరగా; అప్యాయ్య తె పుష్టి చెందింప బడుచున్నది, అతో౭న్య థావా 
దీనికంశు విపరీతమైన యెడల, దృష్టి = చూపు, ఆయుః=జీవితము, ఓజః కా 
ఓజన్సు, గుకాశామడాశు[క్రము వీటికి, ఇయండాతీణతను, మేఢా(శంాన్ = 
మెఢము నా్యశయించివచు ॥ గదాన్ వ్యాధులను, వొాయోః = వాయువు 
నకు, కోవం హకోవమును, చ=ామరియు, అధరగ్రం =ఊఅధర్యమును, మూఢః == 
మూర్జుడు, పాపో తీఊపాందుచున్నాడు, 

తాల్ఫ్ర్శ్భంయు ; సై సంసర్గమువలన, బలవంతుడై న పురుషునికి కూడ, 
తత్కాలమున దౌర్చల్య మేర్చడును, కాన వె ఖొకములో చెప్పిన స్నా నాదులను 
వెంటనే ఆచరించిన యొడల వారికి, ళు కము బలము (పోయిన) వెంటనే 
వుష్టిమగును. వె నుదావారించిన వాటిని ఆచరింవక మరియుక (స్త్రీని నంభో 
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గము చెసిన యెడల, దృష్టికి, జీవితమునకు, ఓజన్సుకు, శుక్రమునకు, "పెద్ద 
ఆఘాత మేర్చడును. ఇంతియే కాక మరియు మెడా (శ్రితములై న వ్యాధులు 

సంభవించును. మరియు మూర్చుడెనవాడు వాత (వకోపమును అధరత్చిమును 
నయముగ [వకోపింవ చేసిన వాడగును. ధామ శబ్దమునకు బలమనియు అర్జము 
గలదు, 

కోలిలోఖ : [పసన్న చిత్తమైన (స్త్రీని వకాంతమునందు సంభోగింవ 
వతెను. సంభోగమున కుద్యుక్షుడై (స్త్రీని రమించ వలెను: సంభోగమును చేయు 
టకు మూడు దినములు ముందుగా వాజీకరములై న ఆహోరాదులను భుజించి, 

ఇం|దియ పుష్టిని కలిగించుకొని, తృప్తుడై తగువాత సంభోగము చేయవలెను. 
రెండు దినముల వ్యవభానముతో వస్త బుతువునందు, (గ్రీమ్మ వర్ష 

బుతువులలో య థన్టముగను రతిసౌఖ్యము ననుభవింప వచ్చును. శరదృతువు 

నందునూ, శెండు దినముల వ్యవధానముతో రమింవ వచ్చును, రతా నము 
నందు అలసి పోయిన వాడు, స్నానాదులను సేవింప వలయును. బలవంతుడై. 

నప్పటికి గూడ సంభోగము చేసిన వెంటనే దుర్భలుడగును. అలసిపోవును, కాన 

స్నానాదులను వెంటన చేయుట వలన, వెంటనే శు[కమునకు పుష్టి యేర్బడును. 

అట్లు స్నానాదుల నాచరించక మరల మరియొక (స్త్రీని రమింపచేసిన యెడల, 

దృష్టి క్షయము, వేవితమయము, ఓజక్షయము, ఏర్పడును. మరియు మే(ఢా 

తములైన చెక్కురోగములు బాధించును. మరియు మానవుడు తన మూర్చతతో 
వాత |పకోపమును, అధరగ్హ [పవర్తకుడను అపవాదమును పొందుచున్నాడు. 

వి. వ్యా. నపుంసకత్వ విషయములో చరకుడు నూ. స్థా. అ. బిల్ 

కరరాభి ---- 

నూ, 7. అ. 

వాగ్భట నూ. 4/20 . 21 

చరక వాజీకరణ అధ్యాయము, 

ను[ఖుతము చి. అ. 24/118 

నురుతము చి 24/182 

థేడ సంహిళా. బుతె---|గ్వే్య్చతు మాసిమాసి నమాచచేత్॥ 

మూ॥ ఉత్తానో వేగరోధీవా వృద్ది 'యేవోశ్ళశర్కారాః। 

తిమిరాది గదోతు త్తిం మూర్థాద్యావాననాధువమ్ 279) 

(వతివదార్గిమ : ఉత్తానః = పురుపాయితమ్యులవాడై న, వేగరొధీ= 
శు(క్ర 'వెగమును అడ్డగించినను, వృద్ది మేహాళ్ళశళర్క-రాః = ఆ న్హివృద్దిం, 

(పమేహము, అశ్ళరిశర్యరలు. 

మూర్దాద్యాహననాళ్ = స్ర్రీయొక శిరస్సు మొ! (వదేశముల వై 

శాడనము చేయుట వలన, తిమిరాది గదోత్స త్తిం = తిమిరము మొ॥ ఊర్థ్వ 
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జ[తుగత రోగములుత్సన్న మగుట, (ధువమ్ నిశ్చయము, 

తాత్ఫ్ర్భంయు : స్రీ, పుగువ. కోరాను జేయుట వలన (ఉపరతివలన) 

(నవించుచున్న ళుుకనును అడ్లగించుటవలన, ఆ_న్త) వృద్ది, (వ మొహము, 
అశరి, శర్కర ఉత్పన్న మగును. మరియు సంభోగ నమయమున (స్ర్రృయొక్క 
మూర్చాది తాడనము వలన తీమిరము మొ॥ ఊర్థ్వ జ్యతుగతమ్నులెన వ్యాధులు 0 

నిశ్చయముగ గల్గును, 

మూ॥ [భమ క్షమోరు చౌర్భల్య బల ధాత్విన్లి య తయాః। 

అవర్వు మరణ౦చ స్యార్విశే మేణాతి మెధునాత్ 

(పతివదార్హము : విశషణకావిశేషించి, అతి మెథునాత్ =అతిమైథభునము 
థి న డి వలన, [భమ=౭తలతిక్తుగుట, కమవాఅలనట, ఊరు ద రృల్య = తొడలయందటు 

దొర్భల్యము, బల -- బలమునకు, ధాతుడాధాతువులకు, ఇ౦ం(దియకతయాః =--ఇం[(ది 

యములకు- క్షయము, చవహమరియు, అపర్వమరణమ్ ౫ అకాల మరణముగూడ 
సంభవించును, 

మూ! నచోన షోడ ళాక్వరాతృ వతేః పరతోనచ 
ఆ యుష్కా మోనరః శ్రీ భి సంయోగం కర్తుమవ్హతి 1 

నతివదార్దమ : షోడళాద్వర్షాత్ ఊనః = ! 8 నంవత్సరముల వయస్సు 
కంళు తక్కువ వయన్సు గలవాడు, స_ప్పతెః వరతః=70 నం॥ వాటిన్న నరః 
మానవుడు, స్త్రీభిః = స్త్రీలతో, నంయోగం=నంభోగమును, కర్తుండాచేయు 
టకు, నార తిడాతగడు. . యా 

తాత్భ్రర్భూము : 16 సంవత్సరములకం కు తకు్క్క్టావ వయస్సు గలవారు 
70 నంవత్సరముల వయస్సు దాటినవారు న్ప)లతో సంభోగించుటకు తగు, 

80 

మూ॥  ఆతీబాలో హ్యూసంవూర్ణ సర్వ ధాతుః (స్ర్రీయం (వజన్ | 
ఉపత వ్యేత సహసా తటాకమివ కాజలమ్ ___ శ్రి? 

(పతివదార్హమయు : అసంపూర్ణ ధాతుః = 16 సం; పూర్వము, ధాతువు లన్నియు సంపూర్ణ ముగ వృద్ది జెందక యుండిన, అతిజాలః = ఇవాల చిన్న పిల్ల వాడు, ప్ర్రియండా సీని, వజని డఫపొందుచూ, నహసా=వెంటనే, కాజ లమ్ == కొద్ది నీరుగల తటాకమివ == ఇెలువువలి, ఉపత స్యెేతహతపించి పోవును. 
తాల్ఫ్ర్భంయు ఏ పదునారు సంవత్సరముల వయస్సు వచ్చువరక్షు, ధాతువు నకు నంపూర్ణమై న పుష్టి కలుగదు. మరియు వదునారు సంవత్సళముల వయస్సు వచ్చువరకు “బాలుడు అను శబముతో నే వ్యవహరింప బడుపే. కాన అట్లే బాలుడు - -స్తరన్సి పొందిన యొడల, అతి స్మ ఘముగ, సూర్య కిరణములతో స్వల్పజలముగల తటాకము ఎండివోవునట్టు ధాతువులన్నియు శుపి_ంచును. 
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యూ ॥ శువ్క-ం0 రూక్షం యథా కాష్టం కాష్టం జనుుజగ్గం విజర్షరమ్। 

స్పష్ట మాశు విశీర్వేత తథా వృగ్దః (స్త్రియం [వజన్ — 89 

(వతలివదార్భయు : శుష్కం= ఎండిన, రూతం = రూతమున, జన్తుజగ్గమ = 

[కిములచేతభతింపబడిన, విజర్దరమ్ = వదులు బారిపోయిన, కాష్టయణథా= క|రవలె, 

త థానే, వృద్దః ముసలివాడు, (స్త్రీయండా స్ర్తీని, వజన్ = పొందుట ,అళు = 

శ ఘముగా, నృష్ట్రం =తవ్పక, విశ ర్యతచ=నళించును. 
ఉట 0 

తౌత్త్రర్భమయు : జంతుపులచేత (|కిములచేత) తినబడినది, ఎండినది; రూక 

మెనది,చెదలు బట్టిన (పుళ్చుబట్టిన) క్యర ఎట్టు నశించునో అన్తే ధాతు తీణతగల 
ముసలి చాడు సని రమింపచేసిన యొడల త్వరగా తప్పక నశించ కలడు. 

మూ, కాయస్య తేజః మరమం హిళు[క్ర 

మాహోర సారాదపి సారభూతం 

జితాత్మనా తత్పరి రక్షణి౫ుం। 

తతో వపుః సంతతి రప్వుదారా 684 

(వలివదార్గయ : కాయన్య = శోరిరమురెమొక్కో, పరమం = ఉత్క్మప్ల 

మైన, తేజః = శేజోరూపమయిన , ఆహార సారాదపిడాఆహారముయొక్ళ- సార, 
మున కంశును, సారభూతమ్ = సారభూతమైన, శు|క్రండాశుకమును, జితా 
తగ్చినా =ఇం[దియ నిిగహముతో, తత్శుకం = ఆశు కము, తత్ వపుః=ఆ 

శరీరము, పరిరక్షణీయమ్ =జాగత్తగా కాపాడ దగినది, తతః = అట్లు శరీర 

మును, శు కమును కాపాడుట వలన, ఉదారా = ఉత్తమమైన, నంతతిరపి మ 

సంతానముకూడ, జాయ = కల్లుచున్నది. 

తౌత్సర్మోయు : శరీరమున కుత్క్భాస్థ మైన కేజో రూవమయినట్టిది, ఆహోర 
సారము వలన, రసాది షడ్దాతు వృద్ది ఏర్పడగా, ఏడవది యగు శు[క్రము 

అన్ని ౦టి సారము వలన యుత త్తి తి యగుచున్నందున, ఆహారసారమున కంశు 

_శేష్టమె ప్లమెనదిగా భావింపవలయును. కాన ఈ శు[కమును తదాధార భూతమైన. 

శరీరమును ఇం[దియ  నిిగహముగల పురుషుడు జాగరూకతతో సర్వదా 

కాపాడుచున్న యెడల, శుక వర్యవేతతో పుట్టుబోవు సంతానముగూడ 
ఉ_త్తమమెన దగుననుటలో సందేహముండదు. 

మూ॥ ఆఅ పమతో భజేచ్బా వాం నదాత్వ నుఖసంజ్ఞ కాన్ | 

సుఖోద రే. షు సజేక దేవా 'న్యైతదలం హాక్ — 85 

(సతివదార్థయము : అ్యవమత్తః౭జాగరూకుడై, చెహస్య = శరీ రమునకు, 
తదాత్వనుఖ సంజ్ఞ కాన్ = కణిక నుఖమును కలిగించు _స్ల్రీసంగమము, 
ఆహారము, వివారము మొదలగు, భావాన్ = భావములను, భజీత్ =-సేవింవ 

వలయును, దేహస్య వళ రీరమును, సుఖోదశే,ఘ=అపఫార సౌఖ్య _పదాయకము 
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లగు తబో దాన యజ్ఞాదులయందు, నడ్రత = జోడింవవలిను, దేహస్య = శరీరము 

నకు, ఏతత్ హొతం=ాఈ మంచి కార్యము. అలం == చాలును. 

తాత్ప్రృర్య్థాము ; మానవుడు, క్షణిక సుఖమును కలిగించి, మత్తునుపొందించి 

దానవునిగా మార్చి మానవ జనగేయొక్క_ వరమార్దమును మంటగలుపు స్త్రి 
నంగమము, ఆవోరము, విహారము మొ! దుష్టభావము లను శా_స్తవిరుద్దముగ 

నాచరింపక, అతి జాగరూకతతో అపార సౌఖ్య [వదాయకములగు, అనంత 

మైన ఆత సాజాళ్కారమునకు, దోవాదకారులై న తపో యజ్ఞ దానాది 
కరగ్రలయందు స్థిత్యపజ్ఞ తతో ఆతగ్రను సంభానము చేయుటవలన దేవత్వమును 

బొంది, ఆయురారోగ్యములతో తరించగలడు, విజ్ఞత గలవాని కిదియే చాలి 

నంత హీతమును చేకూర్చును. 

మూ॥ (ప జ్జైూప పరాధో ౬సా తా్యార్థ సంయోగ 8కాల వై: తమ్! 

హితేఒపీరత మావోశే యోజయన్వ్యా మయెర్నరమ్ ా 86 

(వతివదార్డ్ ము ; హితే౭పి ఆహాశరే= ఆహారము, సథ్యముతో కూడిన ద్రై 

నప్పటికిన్న్ని, _వజ్షైపరాధః = (పజ్ఞాపరాధము, అనా తార్చ్యిర్థ సంయోగ = 

అసా త్యార్ధ సంయోగము. కాలవై కృతమ్ = కాలవై కృతము, రతమ్ = 

ఇష్ట్లుడె, నరండామానవుని, అమయెః=రోగము౯తో, యోజయ న్లి = కలుపు 

చున్నవి, 

తాతృర్యూము : హితకరమెన ఆహారమును సవించినప్పటికి గూడ, 

(పజ్షూపరాధముః అసా తాద్ర్యర్థసం యోగము, కాల వికృతి ఈ మూడు కారణ 

ములు, పురుషుని, రోగములతో చెర్చుచున్నవి. 

భలిలోఖి : స్ర్రీల వలన ఉపరతి ననుభవించిన పురుషుడు, వాతము, వైప 

రీత్యమును పొందుట చేత, కన్నీరు, శకము, [సవించుట వలన, ఆ న్హ౦వృద్ధి 

ము॥ వాటి చేత పీడింవబడును. మరియు తిమిరము, ఊర్ల పజ|తుగత రోగములు 

సంభవించును. అతి మెైధునము వలన, |భ మాదులు కల్లును, అకాల మరణము 

గూడ సంభవించును. పోషించి తొడలయందు దౌర్భల్య మేర్చడును. 16 సంవ 

తరములు నిండనివారు జాలురు, 70నం॥ వైబడ్డ వారు వృద్దులు. ఫిగరు ప్ర్రీలతో 

కూడిన యెడల నశించి పోదురు, ఎందుకనగా, పదునారు సంవత్సరములు గూడ 

నిండనిబాలురు, అనంపూర్ణములై న ధాతువులు గలవారు కనుక వెంటనే స్త్రీలను 

పొంది తపించిపోవుట తథ్యము. ఎట్టు* కొదిపాటి జలము గల తటాకము 

సూర్యుని యొక్క సిత కిరణములతో కుపించినట్లు. 70 సం॥ వె వై బడ్డ వృద్దులు 

స్తీ)లను పొంది, జంతువులతో తుప్పుపట్టి, శుమ్యమె రూతమైన కర, అతి 

పు రాతన మెనందున, నశించిపోవునట్టు నశించును, ఇట్టి స్థితిలో * జశేందియుడై 
శుకమును రకింప వలెను. ఎందుకనగా, శరీరమునకు మిక్కిలి. (శిష్టమెనది. 

శుకము. మరియు అహారము యొక్క సారమున కంశు సారభూతమెనది 
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శుక్రము. కావున అట్టి శు[క్రమునుు శుుకమున కధిష్టానమైన శరీరమును, మాన 
వుడు అతిజా[గ_త్తగా రతింపవలెను. మానవుడు అసుఖ సంజ్ఞకములై న, ఆహో 

రము, నిద, స్స్ సంభోగము ము; కార్యములయందు అ పమత్తుడై శాస్త్ర 

నిధి ననునరించి, కార్యమునాచ రించ వలను, మరియు మంచి కార్యములయందు 

ఎల్లప్పుడు, తదేక నిష్టతో కూడుకొని యుండవలెను. సాధారణముగా [పజలకు, 

దుఃఖ సమయముల యంద నుఖమును గురించి జ్ఞాపకము వచ్చును. అందువలన 
మానవుడు అదృష్ట సుఖఫలములై న దానాదులయందు ఎల్లప్పుడు నిమగ్నుడై 

యుండవ లను. బుద్ది, స్మృతి, ధ్రై_రగము ఇవీ నష్టమగుట వలన మానవుడు 

అశుభములై న కార్యములను ఆచరించుచున్నాడు. దెనిస (ప్రజ్ఞాపరాధము అని 

చెప్పుచున్నారు. అతియోగ, అయోగ, మిథ్యాయోగ, రూపములైన పంచేం 
(దియ కర్ళలు విషయములగును, కాలము నీతకాలము నందు వేడిగ నుండుట, 

ఉష్టకా లమునందు శీతముగా నుండుట, మొ॥ వై పరీత్యములతో కూడియుండును. 
మానవుడు హితమైన ఆహారమునందు ఇష్టుడుగా నున్నపుడు ఆరోగ్యవంతుడుగా 

నుండును. అహితమెన ఆహారమును సేవించిన యొడల, రోగములచే పీడితు 

డగును. 

ఎ. వ్వా : చరకము, మూ. 29. 40, "తదాత్వ నుఖ సంజైమష భా చే 

వ్వజ్షో ఒనురజ్య తే” 

మూ॥ శాపథ్య సేవినం నద్యః పజాధ నే తదామలాః | 

(ప్రకోవం [పతి విఘ్నంతి భినై ర్లూష్యూది భిర్యదా | 

నచనరోపచారో౭_పి సర్వదా సర్వదోషక్ళత్ | 

నహి సర్వాణ్యపభ్యాని తుల్య దోషాణి నెవచ I 

సర్వే తుల్య బలా దోషా నస రాణి వహపూంషిచ । 

వ్యాధి (గమశ్వే శక్తాని యతో౭.పథ్యంత దేవతు । 
గచ్చుశ్య పత్యతమతాం తుల్య దోషాది వర్గిమ్ | 

(వతివదార్ణము : అపథ్య సేవినం=పథ్యముకాని ఆహారము నభ్యసించు 
వానిని, మలాః = వాత పిత్త కఫాదిమలములు, తదా = అప్పుడు (అవథ్యా 
హోరము చేసినపుడు), సద్యః = వెంటనే, నపబాధ_నహజాధింపవు, యదా = 
ఎప్పుడు, భినై ఇః=భిన్నములై న, దూప్యాది భిఃరసాదులు; చేశాదుల చెత; 
(పకోపం వ(పకోప కారణమును; [పతివిఘ్న న్లిడానాశనమును చేయుచున్నవి, 
(విఘ్నములను కల్షించుచున్నవి.) యతః=౭ఎందుకనగా; సరో్వ్టసచారః=అపధ్యా 

భా్యాసము; నర్వదై వ ఎల్లప్పుడు; నసర్వదోవక్ళృత్ = సమస్త దోషములను 
(పకోపింప చేయదు; సర్వాణి = నమస్త పదార్దములు; నఅపభథ్యాని=అపథ్య 
ములు కావు; చచమరియు; నతుల్యదోపాణి = తుల్య దోవములును కావు; 

సరే దోపూః=సమ స్ప దోషములు; నతుల్య బలాః వ సమాన బలము కలని 
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కావు; నర్వాణి=నమ న్త్వముళై న; వపూంపి = శరీరములు; వ్యాధి వమస్వ = 
రోగమును నహించుటలో; నళక్తాని = నమర్థవంతములై నవి కావు; యతః 

ఎందువల్ల ననగ; తదేవ అపథ్యమ్ = ఆ అవథ్య మే; తుల్యదోషాది వర్చితమ్ = 
సమాన దోషాదులచేత వృద్ది పొందింవబడినదై ; అపధ్యతమళాం = అవథ్యత మత 
మును; గచ్చతి = పొందుచున్నది. 

తాత్స్రర్యాయు : అవథ్యములగు ఆహారమును భుజించు వారిని తరచుగా 

వాత పిత్త కఫ దోషములు వెంటనే ఎట్టి బాధలను కలించవు. అవథ్య సేవన 
వలన, ఏ విధమైన బాధలు నంభవింవవు. ఒకపు్రడిది విరుద్దముగ కూడ నగు. 

ఎట్లనగ, అపథ్య సేవనము, తుల్యమైన దోవ. దూమ్యముల యొక్క అవస్థ లో 

వెంటనే బాధాకరము గాదుకాని, కొంత వ్యవధానములో ఆ అవథ్యము, మరి 

[మొక ఆశయములో [(వవెళించినవుడు, దూమ్య దోపాదులకు కూడ భిన్న మెన 

వ్యవస్త యేర్చడినపుడు, ఆ అపథ్యము బాధాకరమగుచున్నది. ఎల్లునగా, [69 చూవ 

దేశములో సేవించిన పిత్త | వకోపకర పదార్దములు దుఃఖ కారకములు గావు. 

కాని ఆ అపథ్యకర పదార్దముల ముందుకు వెళ్ళి, దోవ దూష్యాదులకు భిన్న 
వ్యవస్థ ఏర్పడినపుడు సద్యో మరణమును కల్షించుచున్నవి. ఒకొక్క. అవస్థా 

విశేషములో అపథ్యము, వథ్యముగా నున్నట్లు కనబడిననూ, కాలాంతరములో 
అది బాథించక విడువదుకాన అపథ్యము సర చా అవథ్య మె యగుసు. 

సమస్తమైన అవథ్యకదములై న ఆహారములు, ఎప్పుడూ, అన్ని దోవ 
ములను [వకోపింవ జెయజాలవు. అన్ని అపథ్యములు, దేోవములకు నమానము 
లుగ నుండవు. దోషములన్ని యు, నమాన బలమును .కలిగియుండవు. నమ న 
శరీరములు, అతి భయంక్రరములగు వ్యాధులను నహిొంచు శరెని కలిగె. యయుం 
డవు, ఎందుకనగ అపథ్య పదార్థములు, నమాన గుణభూయిన్టముల న దూవన్యూ 

దులతో వృద్దిచెంది, ఎక్కువ అవథ్య రూవత్వము పొందును. 

చరకము నూ॥ అ-2ర8-7, 

మూ॥ శవ వచ పునర్జోషా పాతుభిశ్చహుఖభిళ్చితా: _ 90 
మిథో విరు్దా బకనో దీర్గ కాలాను బన్టినః | 
సర్వే సమం (పకుహ్యంతి, (పొప్యాల్పమవపీ కారణమ్ _ 91 
[పాణాయతన మా|శ్రిత్య గంఖీరాః సర్వుమార్మగాః | 

'రేహే హితోం. చిక సన్యుక్చిరా ధపా్య్యాళు కారిణః _రలిలి 

(ఐతివదార్హమయు : పునః =మరల, జేవవదోపూూ = అపథ్య మె “కారణ 
ముగాగల దోషములు, చిరాదపి=చాలాకాలమైనవ్పటికి గూడ, అల్పమపి కార 
ణమహస్వల్నమెన కారణమును పురన్క్మరించుకొనియు, అహితోచిశే = అవ థ్యా 
భా్య్థానము గల, చేహాడాశరీరము నందు, అగు కారిణః త్వరగా కార్యమును 
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న "ఐన. త్ర జల్ ల జ్. వ చా pn ర, 

నిర్వ ర్రించువపి గా ,భవంతి =అగు చున్నవి, వాతుఖిః బహుభిః ళత గుర్వాది గుణ 
అలనే 

లో 

ములతో కూడిక అనక కాంణముల చత, చితాః =స్వస్థానమునందు కోవగించి 

నవ, పుంసః వపెరస్తా రము. విం దాః కావి” స్టములైె, తధాహఅక్హా, బలినః=| పబ 

లములై , న్ కాలానుబగినః = చాలాకాలము నుండ అనుబస్టములుగా 

సె._న్నవె, సచవవెవములస్నయు, నమం౭వక కాలము, (పకువ్యంతి= వ్ 

వించుచున్ను వ, చైైామైయు, 'పాణాయతనండా పాణస్టానమును (హృదయా 

దుల, అ కిత్య = అకయించి, గంఫీరాఃడాగంధరముల న, సర్వ మార్గ గాః 

అ శమ (సాతన్సులా. వ్యాఐ ౨ చినవిగా, స్యుః = అగుఛున్న ఏ. 

తాల్త్రుల్యంయు : అపథ్య సేవన వలన, దోవములు వెంటనే (ప్రకోపించి 

వ్యాధుల. కట్రంచవు. ఇది తతా లమునకు సంబంధించిన, దోషముల యొక్క 

కార్య క మము కాని ఆ దొవములు, అప శా్యహారము, బాలా కాలము (కింద 

వెసినవటిక్తి కాలాంతరమున స్వల్పమైన అపథ్యాహార రూపమైన కారణమును 

పురన్మరంచుకొని, మిక్కిలి శ్యఘముగా శరిరమంతయు వ్యాపించి, పరస్పరము 
పేరుద్దములై , మరియు మిక్కిలి బలము గలవైై, ఏక కాలమున (పకొపము 

చఇెందుచున్న ప్. మకియు ఈ డోవములు చాలా కాలమునుండియు అనుబంధ్య 

అనుబంధ భావమును కలిగియుండినసు అన్నియు ఒకే కాలమున ఆ అనుబంథ 

భావమును పక్కాకు శెట్టి, తమ [పకొపమునకు శరీరము నాహుతి చెసుకొనును. 

మరియు | పాణాదు లకు నస్తానభూతము ౯న పహ్యాదయాదులను ఆ(శయించి గంధీ 

రముశై న అశేవ (సోతస్సులును, వాటి మాగ్గములగుండా వ్యాపించి శరీరము 

నకు కీడు కలిగించుచున్న వి. 

చరకము నూ; అ-వర/ 1 "| 

మూ॥ అహితాన్యపి చాన్యేషా మభ్యాసాదుపశేరళే 

దోషాశౌషోం వయం యాని కర్మ వాతాతహాడిథిః-€8. 

(వంవదార్థయు : అ న్యేషామ = మరికొందరికి, అహిళాన్యపి = అపథ్య 

కరముల నప్పటికి (ఆహోరాదుల), అభ్యాసాత్ = ని క్యాభ్యాసము వలన, 

ఉప్శసర త౭శరీరమునకు సుఖకరవు అగుచున్నవి, వపామ్ =ఈ పురుషుల 

యొక్క, కర్హ == వనిని బట్టి, (వమగెత్తుట, దుముకుట మొ॥), వాశాదిఖిః= 

గాలి, యొండ మొ॥ వాటితో, దోషాః =దేోవములు, చయం డెనాశమును, 

యా న్ని =ఐబౌందు చున్నవి. 

తాత్మర్యంము : కొద్దిమంది వ్యక్తుల విషయలో నిరంతరము అభ్యసించు 

చున్న అపథ్యావోరము కూడ వారికి అనుకూలముగ మారుచున్నది. ఈ మను 

షృ్యులుచేయు ఉరుకుట, దుముకుట్క మొ॥ వనములు, వాయువు, ఎండ మొ॥ 

పకృతి సిద్దములై న కారణ సమూవాములతో, వాతాది దోషములు తణించు 
చున్నవి: 
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మూ॥ భిన్నావోర వయః సాత్మర |వక్ళకీనాం సమంభ వేత్ | 

ఏకో వికృతి వాయ్వాది యుగవ త్సేవనా ద్షదః లి॥ 

(వతివదార్థిము : భిన్నాహార వయః సాత్మ్య [పకృతీనామ్ =అఆహోరము, 
వయన్సు, సాతల్యము, (పకృతి. ఇవి భిన్నములుగా నున్న పురుషులకు కూడ, 

నమం == ఒకే కాలమునందు, వికృత వాయ్వాాది = వికృతములై న వాయ్యాదు 

లను, యుగపత్ = ఒకేమారు, సేవనాత్ ౫ సేవించుట వలన, వకోగదచబశే 

వ్యాధి, భవేత్ అగును. 

తౌత్స్రర్భూము : ఆహారము, వయస్సు, సాత్మ్యము, [పకృతి భిన్నము 
లుగా నున్న పురుషులకు కూడ ఒకే కాలము నందు ఒకే మారు విక్ళతి చెందిన 

వాయ్వాదులను సేవించుట పలన, సమానమైన ఒకే వ్యాధి సంభవించును. 

మూ! వాతాదీనాంతు విగ్భతి ద్వికృతాద్గవాచారళ 8 

భామా న్తరిక్ష దివ్యేభ్యో ఉత్పాతే భ్యశ్చు జాయతే _05 

సమృవః పున రేళేపూం కర్మణః సాముదాయికాత్ ! 

(వతివదార్థము : విక్ళతాత్ =ావిక్ళతములై న, గవాచారతః=' గవా 

ముల యొక్క సంచారము వలన, ఖభౌమా న్హరిక ది వ్యభ్యః పృథివీ, ఆకా 

శము, చంద సూర్యుల వలన ఏర్పడిన, ఉత్నా తెభ్యః = ఉత్సాతముల వలన, 

వాతాదీనామ్ =వాతాదులకు,  వికృతిః=విక్ళతి, జాయశేడాకలుగుచున్నది. 
ఏతెషాండావీటియొక్క, సమ్మ వః పునః --పుట్టక యయి తె, కర్మణః == పూర్వ 

వర్తమాన జనుల యందు చెసిన కర్మల యొక్క, సాముదాయికాత్ =సముదా 
యము వలన, భవతి=- అగుచున్నది. 

తాత్ళర్భంయు : సై ల్లోకమునందు, భిన్న ఆహారాదులు సేవించు పురు 

ములకు, ఒకే కాలమునందు ఒకమారు ల "కికమ్ములన వాయ్వాదులను చిం 

చుట వలన, ఒకే వ్యాధి నంభవించునని చెప్పిరి. అది ఎట్టు? అను దానిని [ధ్రువ 

పరచుచున్నారు. 

జ్యోోతిశ్ళాస్ర్రపరముగ వ్యక్తి పుట్టిన నక్షత్రమును బట్టి, [గ్రహగతులు 
పర్పడుచున్నవి. వాటి సంచారము కుండలి సరియిన పద్ధతిలో నున్న ఆరోగ్య 
ముగా నుండుననియు, గహానంచారము వ|కించిన యెడల, వ్యాధులు సంభనిం 

చుననియు, చెప్పియున్నారు, ఆ సిద్దానమును బట్టి, (గహములు వకముగా కుం 

డలిలో నంచరించుట వలన, జనపదోధ్వంసకరము లెన, భూమి, ఆకాశము, చం 
(దుడు, సూర్యుడు మొ॥ వాటియొక్క ఉత్పాతము వలన, శరీరాంతర్గ తము 

లైన, వాత పిత్త గ్లేషర్టిలకు వికృతి గలుగుచున్నది. ఈ విక్ళతికి మూలకారణ 

భూతములైన, భూమి, ఆకాశము, చం[దుడు, నూర్యుడు, వీటికి ఉత్పాతము, 
అధర్మమధిక మైనపు డే సంభవించును. ఈ అధర్మానాషానము, వెనుకటి జన్మదై. 
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నను, ఈ జన్యవై నను, లేక "రెండు కలిసి యైనను, రోగోత్ప త్తికి కారణముగ 
నగును. కాన మిథ్యాహారము లే రోగమును పుట్టించుటకు కారణములు కావు, 

మిథాసిహార విహారములు, అనగ అధరారాచరణములు గూడ, వ్యాథ్యుత్ప త్రిక: 

బలివ్ఫ్హములై న కారణములుగ చెప్పుచున్నారు. 

కోళిలోఖ : భిన్నములై న అంశాంశ కల్పనతో సాదృళ్యత లేని, రసాది 

దూమ్యముల చేత, వాతాదుల యొక్క (వకోవమునకు, విఘ్నము వర్చడినందున, 
అపథా్యా హారమును సేవించినను, అది వెంటనే రోగమును కలిగించదు. ఎట్లనగ, 

ఆనూవ డేళశమునందు పిత్తమునకు (పకోవమును కలిగించు, ఆహారములను 

సేవించినప్పటికి వెంటనే వ్యాధి సంభవించదు. ఎప్పుడై కె దూష్యూదుల 

యొక్క, సాద్భృశ్యమువలన, మలములయొక్క- (వకోపమున కంతరాయ మేర్చ 
డదో, అపుడు తప్పక "వెంటనే మలాదులు శరీరమును బాధించును. ఇందువలన 

మలములు వెంటనే శరీరమును జాధించవు. ఎందుకనగ ఎల్లప్పుడు, అపఖ్యా 
హోరములను సేవించుటవలన, నర్వదోవములు వృద్ది 'జెందవు. వదోఒక అప 

థ్యము, ఎపుడో ఒకప్పుడు, దోవమవృద్ధికి విశేష కారణమగును. దూష్యూదుల 
యొక్క, సాదృశ్యమువలన అది సంభవించును. ఎందుకనగ నమస్తములైన, 
అప థ్యా హారములు, తుల్య దోషములు, వకదోవ. వృద్దికి పాతువులుగాకూడ 
ఉండవు. ఒకనిచేత శ్లేష్టిదోమముయొక్క- వృద్దికి, కారణమైన అపధ్యము 

సేవింవ బడును. కాని వానికి ఆ ఆహార సెవ వలననే తప్పక చానికి విపరీత 

మైన దోషవృద్దికి కారణముగాగూడ నంభవించును. అందుచేత, అదోొషము, 
అట్లు, (పకోపమును చెందదు. ఎందుకనగ, నమస్త దొషములు, సదృశబలములు 
గలవిగా నుండవు. ఒకదోవము హీనబలము గలదై , మరియొక అధిక బలము 

దోషముచేత దానియొక్క |పకోవము, అడ్డగింపబడినదై , (ప్రకోపమును చెందదు, 
సమ_స్త మానవాళియొక్క_ 'దేహములు, వ్యాధులను నహించుటలో సమర్థవంత 
ములుగా నుండవు. చార్టీధిని సహించు శరీరమునందు, దోవనంసర్గముగాని, 

దోషనన్నిపాతముగాని, అధిక పిడాకరముగాదు. పీడను ఆశరీరమునకు కల్గించు 

టకు శ _క్రి లేనందువలన | అట్లు సంభవించును. అశు తుల్యదూ ష్యాదులచేత, 

స్వ్రీక రిం పబడిన అవథ్యము, తుల్య బలమువలన అవథ్యతమతను పొందుచున్నది. 

విసద్భ శములై న రసాది దూప్యాదుల చేత చేర్చబడిన అపథ్యము, ఎప్పుడై ననూ 
దోషములకు |ప్యశపకారణముగగాదు. దూప్యాదులు సమానములగుటవలన, 
అది సంభవించును. ఎట్లనగ, స్నిగ్గాది గుణములచేత సాత్మ్యమైన, న్వల్పబలము 

కలిగిన, అల్పమైన న_త్త్వముగల, మంచదాగ్నితోకూడిన కఫ పకృతిమయైన మాన 
వునికి, వస న్హబుతువునందు, స్నిగ్గగుర్వాది గుణములతో కూడిన ఆహారాదులతో 
(వకుపితమైన కఫముచేత, మేదస్సు దూషింప బడును. ఒకటి లేక, 0డు లేక 

మూడు దూవ్యములయొక. సానృశసిమువలన, అనాద్భుళ్యమువలన, కార్య 

రూపమెన వ్యాధి సంభవించుచున్న పుడు, ఆ దూప్యూదులకు, గురులాఘవము 
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లను కల్చింప వలయును. ఆవాశాదిదోవములు (అవథ్యము చేత సాతస్యతను 
చెందిన) కాలాంతరమున స్వల్బమైన అపథ్యాహార సేవనవలన, త్వరగ తమ 

కార్యములను, నిర్వర్శించున్నవె దేహమును మరణముయొక్క సమీపమునకు 
చేర్చును. శీతగుర్వాది అనేక కారణములచేత, స్వస్థానమునం దె వృద్ది చెందిన 
దోషములు పరస్పర విరుద్ద భావములను చెండినవై , మిక్కిలి బలముగల వై 

మరియు నవిచాలా కాలమునుండి శరీరమున కనుబంధములుగా నుండినవె, 

అన్ని దోషములు పకకాలమునందు, | సకో పమునుచెంది, (పాణస్థాన మైన 

హృదయాదుల నాశ్రయించి, |[పకోపితమునై , గంఖీరములై , అశేష (సోతన్సు 
లను వ్యాపించి, శరీరమునకు కీడుకలిగించును. కొద్దిమంది వ్య కుల విషయములో, 
అపణా్యాహారముగూడ, వారికి అనుకూలముగ మారును. ఎందుకనగా, వారు 

ఆచరించు ఉరుకుట, దుముకుట మొ॥ పనులు గాలి, ఎండ మొ! (పకృతి సిద్దము 

లైన, కారణసనమూహములతొ , వాతాది దోపములు తీణించును. 1 పతిదినమును 
వృద్దులు తీణించుచున్నారు. నవ్యగహములయొక్క, రాశి, గమనము వలన, 

భామాదులవలన, ఉత్వాతములు సంభవించుట వలన, పూర్వజన్మయంరువ ర్ర 
మానమునందు ఆచరించు, అధరగ్రముల వలన, వాతాదులు శరీరమునందు వృ 

చెందిన్నవ్నై వ్యాధులనుత్స త్తి చేయును. పూర్వజన్నయందుచేసిన, పుణ్యపాపముల 
యొక న్వరూపముగ ఈ భూమియందు, మరలజనగ్రియె త్తి వాటి ఫలములను 
మానవుడు అనుభవించు చున్నాడని, పిండాకార మైన భా వము. 

మూ॥ దుషోచవాయు రభిమ్యంది స్థిమితో౭త్ఫుష్ణ రీశలః -96 

కుండలీ భెరవరవః పరుషో౬నా రవో బథీ] 

అన్యోన్య వ్యాహత గతిః పాంను బాష్ప విషాన్వితః 97 

(న తివదార్థము ; దుష్ట్రః=-ైదుస్టమైన, వాయుః = వాయువు, అభి 
ష్యంది, మాలిన్యన (సోతసాం (సావః) నీమితః = వేగము లేనిది, అత్యువ్వః = 

మీక్కిలి ఉవ్టము గలది, అతిశీతలః = మిక్కిలి శీతల మైనది, కుండలీ=తిరుగు న్వ 
భావము గలది (సంచార శీలి), థై_రవరవః = భయంకర శబ్దము గలది, పరుషః= 
పరువమైనది, అనా ర్హవఃడాబుతువునకు అననుకూలమైనది, బలీచమిక్కిలి 
బలము గలది, అనోగ్చన్యవ్యాహత గతిః = పరస్పరము దిగ్విశేషము ' చేత, అడ్డ 
గింపబడిన మార్గము గలది, పాంను బామ్బ విబూన్వీతః =ధూళి, బాషృము; 

విషముతో వీటితో కూడినది. 

తౌత్న్రర్భూము : దూపిత వాయు లక్షణములను చెప్పుచున్నారు. దూషిత 
వాయువు అభిష్యుందమును కలిగించును. వేగరహితముగ నుండును. మిక్కిలి 
ఉప్పగుణము, మిక్కిలి శీతగుణము కలిగియుండును. నంచారశీలిగ నుండును. 

_ భయంకర శబ్దము చెయుచుండును. మిక్కిలి పరుషముగ నుండును. వసన్హాది 
. బ్రుత్రువులను అనుసరించి యుండదు. మిక్కిలి బలము గలదిగా నుండును. పరన్న 
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రము, దిగ్విశేషముచేత, (బాహిర్వమెన ఆర్ది వాయువు చేత) అడ్డగింపబడిన 
మార్గము గలిగియుండును, ధూళి, చాపము, విషము వీటితో కూడుకొని 

యుండును. 

మూ ర సవర్షాది పెక్ళుత మప[క్రాన్న బివాంగమమ్। 

నిండిత |పభవం తోయం ఉపకీణ జలాశయమ్॥ - 98 

(వతిపదార్దము : నిందిత | పభావండాకశ్ళలమైన [ప్రచెళము నుండి పుట్టిన, 
తోయం జలము, రసవన్లాది. వికృతం =రనము, ఆకృతి వికృతి చెంది 

యుండును, అపకానన్హ విపాంగమమ్వాపిడిచిన వకులు గలది, ఉపతీణ జలాశ 

యమ్ = తణించుచున్న చేపలతో కూడినవి (నీటిలో నివసించు చేపలు మొ॥ 
తీణించిపో వును). ' 

తాత్స్రర్యయు : నిన్దితములై న (దుష్టములై న) క్రిమి కీట కాదులతో 
కూడిన జలము, మధురాది రసములను, '(వక్ళతి సిద్దమైన ఆకృతిని కోల్పో 
వును. నిటికొంగలు మొ॥ వతి. విశేషములు, దుష్ట్రమెన ఆ జలము యొక్క, దరి 

దాపులకు కూడ వెళ్ళవు. ఆ నిన్టిత జలములతో కూడిన జలాశయము నందు 

నివసించుచున్న చేవలు, మొ॥ జలచరములు (క్రమముగా తీణించిపోవును, 

మూ॥ మతఠికా మూషికా వ్యాళ బహూత్పాత (ప్రదూపితః | 

'దేళిఒవథ్యాన్న బహులః నష్ట ధర్మ మవాౌొవధిః॥ -99 

(వతివదార్జము ;  మఠికా మూషికా వ్యాళ బహూశ్చాత [వదూ 

షితః =ఈగలు, ఎలుకలు, నరములు వీటిచెత ఎక్కువగా ఏర్పడిన ఉత్వాతముల 

చేత, మిక్కిలి దూషింపబడిన, 'చేళః = దేశము, అప థ్యాన్న బహులః అపథ్యకర 
మైన అన్నము అధికముగ గలది, నష్ట ధరగా మహొవధిః = ధరత్రిము, దివ్య ఓమ 

ధులు నశించి పోవునది. 

తాత్మ్రర్యాము : ఈగలు, ఎలుకలు, నర్పములు మొ॥ వాటి చేత ఉత్చా 
తము లేర్పుడుట వలన దూషితమెన దేశమునందు అపథ్యకర్యమెన అన్నము 
ఎక్కువగ ఉత్పన్నమగును. మరియు, ధర్మము దివ్యములై న ఓపధులు గూడ ఆ 
చెళమునందు నశించి పోవును. 

యూ కాలళ్ళ విపరీతో౬తి హీన లింగోయథాయథమ్। 

వశే దుష్పరివోరత్వా దహిశా యోత్తరోత్తరమ్॥ 100 

(వతివదార్థము : యథాయథమ్ = తగినట్లు (|కోమముగ), కాలశ్చ=ా 
దూషితకాలమెశే, వివరీతః = విపరీతమైన లక్షణములు గలది, అతిహీనలింగః 
= అతిలక్షణములు; హీన లక్షణములు గలది; వతేడాఐవి; ఉ త్తరో_త్తరమ్ కా 
ఉత్తరో త్రరము; దుష్పరిహారత్వాత్ = వదలి పెట్టుటకు శక్యము కానందు వలన; 
అహితాయ = అహితము కొలికు; భవతి = అగుచున్నది. 

28 
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తాత్స్రర్యూయు ; ఉత్సాతాదులచే పుట్టిన దూపితమైన వాయువు చేత 

కాలముకూడ దుష్టమగుచున్నది. ఎటులనగా శీతకాలమునందు ఎక్కువ నేడియు 
ఉహ్హ కాలమునందు ఎకువ చల్ల దనమును కలిగి యుండును. మరియు ఒక 

బుతువునందు, మరియొక బుతువుయొక_ లక్షణములు ఎక్కువగా నుండుట, 

అశు ఒకప్పుడు, హీనలక్షణములతో కూడి యుండుట ఏర్పడు చున్నది. ఈ 

విధముగా వాతాది దోషములు దేశము మరియు కాలము ఇవన్నియు తాము 

వికృతి చెందుటకు కారణములుగా సేర్కొనబడుచున్న వాటిని శమింవచేయుట 
మిక్కిలి కష్టమగుటవలన వె నుదాహరించిన వాతాదులు ఉత్తరోత్తరము అహిత 
కారులుగ మారుచున్న వి. 

మూ॥ పపషామనియతం కర్మ తసిన్మాలే నుదారుణే | 

కరగ పంచ విధం కెషాం యోజ్యం తద్వద్ర సాయనమ్॥ -- 101 

కస్యతే దేవో వృ త్తిశ్చ భేషైైః పుర్వముద్దృతైః | 

(బహసన్చెచర్యత దయాచానం నదాబార రతిః శమః॥ 

సద్దర్మః నత్కథా పూజా దేవర్షి ణాం జి ళాత్మ నామ్ 

'బేశానామ విపన్నానాం సాధూనాంచ నిషేవణమ్॥ _- 108 

దైవ వ్యపాశ్రయం చేష్టం కర్మ జీవిత రక్షణమ్ | 

102 | 

(హోళివదార్థము : సుదారుణే=మిక్కిలి కఠినమైన; తసిగిన్మా_ లే=ఆకాల 
మునందు; వపాండావీరికి; కరగ = పూర్వ జన్మమందు చెసిన కర్మ; అనియ 

తండానియతమై నది కాదో; తపూంవారికి; పంచవిధండార్ విధములై న; కరడ 
చికిత్స; యోజ్యండాసంధింపదగినది; తద్వత్ =అకు;రసాయనమ్ == రసాయనము 
గూడ; యోగ్యం =కూర్చుదగినది; పూర్వం = మొదలు; ఉద్భృ తై ౩= ఉద్ధరింప 

బడిన; భేపష జ $హజొెషధములచేత; చెవావృ త్రిళశ్చడాశరీర ర త ణమున్నూూ; 
శన్య తే దా (పశ స్తముగా చెప్పబడుచున్నది; చడామరియు; బహ్మచర్యమ్ = 

(బహ్ర్రచర్యమును; దయా భూతదయ; దానమ్ = దానము; సనదాచారరతిః= 
సద్వ్భ_త్తము ననుస్టుంచుట; శమః హహ శాంతత; సద్దర రః వై సత్య్వధరశ్రిము; 

సత్క- థాడాజ త్రమమైన కధలు విసుట; జితాత్మనామ్ ఇ9(దియని[ గహముక ల; 
దేవర్షి ణాం = దేవతలు, బుములయొక్క; వూజ=ాపూజ చేయవలెను; అవివన్నా 
నాం డావిక్ళతి చెందనటువంటి; దేశానాం == దేశమును; చ=ామరియు; ధూసా 
నొలహసాధువులను; నిషేవణం = 'సీవింవవలను; దై వవ్యపాశయం = బలి 

హోమాది రూపమైన; చేస్టం కరగ = చికిత్సను; జీవితరక్షణమ్ = జీవనము 

యొక్క రక్షణ కొరకు; కుర్యాత = చేయవలెను. 

తొత్న్రర్భయు : ఇట్టి మిక్కిలి గడ్డు కాలమునందు ఎవరికి పూర్వజన్రి 

మందు చేసిన పుణ్య పాప రూవమై న కర్మ నిక్చితము ఎవరికి లేదో, వారికొరకు, 
వమన, విశేచన, ఆస్టావన, అనువాసన, శిరో విరేచనములనబడు అయిదు విధము 
లయిన చికిత్సలను చేయవలెను. మరియు రసాయనములను కూడ ఉపయోగించ 
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వలెను. వాయువు, జలము, దేశము, కాలము వికృతి చందుటచేత, అంతకు 

ముందే నంపాదించి జా గత్త పరుపబడిన, జొవధములతో శరీరమును పోషింప 

వలయును, మరియు అట్టి సమయమున, (బహ్ముచర్యము నవలంబించుట, భూత 

దయ, చానము, సద్వ్భృ_త్తము నాచరించుట , కార్యములయందు శాంత చిత్త 

తతో నుండుట, సత్యమైన ధర్మముతో నుండుట, ఉత్తమ కథలను వినుట, 
సంయములై న చేవ, బుషులయొక్కు పూజలను చేయుట సె వాయ్యాదులతో 
దూషింవబడని డేళశములతో, సజ్జనులను సెవింపవలయును. జీవితమును రతించు 

కొనుటకు, బలిహోమాది రూవములయిన దైవ వ్యపా[శయ రూసములగు 

చికిత్సలను ఆచరింపవలెను, 

కోలిలేఖ : ఉత్వాతములచేత దూపితమయిన జాహిరమయిన వాయువు, 

అభిష్యుందమును కలిగించును. వేగరహొతముగా నుండును. ఎక్కువగా వేడిగా 
గాని, ఎక్కువ చల్లగా గాని, నుడులు తిరుగు చుండును... భయంకరమయిన 

శబ్దమును కలిగి యుండును. వరుషముగా నుండును. బుతుధర్మములకు విపరీత 

ముగా నుండును. చాలా బలముగలిగి యుండును. దిగ్విశేషముచేత పరస్పరము, 
అడ్డగింప గలిగిన మార్గము గలిగినదై , ధూళి, బాష్పము వీటితో కూడుకొని 
యుండును. ఇది దుష్టవాత లక్షణము. జలము, ఉత్వాతాదులచేత దూషింవబడిన 

యొడల, ఆ నీటి యందలి రసము వర్ణము మొ॥ వాటికి వికృతి యేర్పడును. 

మరియు [కిమ్యాదులకు పుట్టుక స్థానమగుట వలన, దానిని నిందిత |పభవః అని 
చెప్పబడుచున్నది. మరియు “కుత్సితమైన దేశమునుండి పుట్టిన దగుటవలన కూడ 
నిందిత [ప్రభవః అని చెప్పబడుచున్నది. 

ఉత్ప్వాతాదుల చెత దుష్టమయిన దేశము మజీకాదుల చెత దూషింప 

బడుచున్నది. అఆడెశమునందు వండిన ధాన్యాదులు మిక్కిలి అపథ్యములగు 

చున్నవి. 

కాలము దుష్టమైన యెడల, విరుద్దమైన లింగములను కలిగి అ నేక 

వ్యాధులకు మూలమగును. ఈ దుష్ట మెన వాతాదులు ఒకదాని 

కన్న ఒకటి అహితమగును. ఉత్తరో త్తరము తొలగించుటకు వీలుకానిదగుట 
వలన, ఇది ఎప్పటికిని తొలగించుటకు వీలుశానిది. కాని అదియును ఒకప్పుడు 

తొలగించుటకు సాధ్యమగును. ఎట్లనగా నీరు గృహాదులయందు పరిరతీంపబడిన 

యెడల, ఉత్వాతముల నుండి రవింపవచ్చును. దానికంకుగూడ దేశాంతర గమ 

నముచేసిన యెొడల,దూపితమైన దేశముయొక్క బారినుంచి రషింపబడవచ్చును. 

కానికాలము సరప్రగతమగుట వలన దుష్ట్రమెన కాలమునుండి తప్పించుకొనుట 

మిక్కిలి కష్టసాధ్యము. మరియు ఏ మానవులు గడ్డుకాలమునందు పూర్వజన్మ 

మందు చేసినకర్శ, అనియుత ఫలదాయియగుటవలన, వారు వమనాది రూప 

మెన పంచకర్మ చికిత్సను చేసికొనవలెను. నియత ఫలదాయియయిన కరగ 
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ఏర్పడుటకు ముందే ఉద్దరింపబడి, రకీంవబడిన జావధములుకూడ ఉపయో గా ర్త ములు మరియు ఆ గడ్డు కాలమునందు, జీవితమును రతంచుటకు బలి, జ్రవ పోర, మణి, మం తాది రూవమెన, దె వవ్యపా శయ రూపమై నకర్ళను, (బహ్మై చ ర్యాదులను ఆచరించుట చాలా (పశ _స్తమై నది. 

శ్ పౌమనా్తాడిషు కుర్వీత న్వంస్వంచా కాలి కేవ్వపి — 104 
విది. తచ్చలనంయస్మా చ్చీ కాడిద్వంచ్య కారితవ్ 
బుతుచర్యాపి శీతోప్తవృష్టి, దో (వతి|కియా __10 
అత్రఏవర్తు చర్యాయాం పామ న్లళికిరే సమౌ, 

(వతవదార్థము : ఆకాలి కేమ్యపి=న కాలము నందేర్చడినవి కానవ్పటికిని, పామన్తాదిషు = సామ న శిశిరబుతువులఆుందు, స్వంన్వం విధిం = త్రమతము బుతుచర్యను, కుక్విత=చేయవలెను, యనెళ్బత్ =ఎందువలన ననగ, తచ్చీలనం=ా ఆబుతు చర్యాభ్యానము, శీతాదిద్వంద్వకారితమ్ శీత, ఉన్ల, వర్ష ములయొక్ష లెండువిధములయిన ఉవశాంతిని చేయుచున్నది, లేథాపా _ అదియు క్ర మే, బుతుచర్యా =ఆబుతుచర్య, *తొ ప్టవృస్టి దొ మృపత్మికియా == శీతోన్ట వర్ష ములయొక్కా దోషమునకు (పతీ కియ యగును, అతపవవహఅందువలననే, బుతు చర్యాయామ్ బుతు చర్యలో, "హేమంత శతి రౌ సామంత కిలిరములు, సమౌ = సమానములు, 

తాత్ఫ్ర్భంయు ; ఉతాాతాదులచేత,  క్రేశాదులు దుష్టములె నపుడు, బుతువులకుగూడ విక తీ యర్చడును. వ _ర్రమానమునందు ఒకబుతువు జరుగు 

ఎందుకనగ, చె_వరీత్యము కారణముగ, వ రమాన బుతు వునందు, *తోన్నములు, 

వి, వ్యా. చరకము వి, 8.19] 

మూ, సర్వ [పాణ భృ ఈం నిత్య మాయుర్యు క్రి మేక కే _1(06 
దెవే పురువ కారేచ స్థ్రతం వ్యాస్య బలాబలమ్ ॥ 
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(నతీవదార్థము * నర్వ |పాణభృతాం = నమస్త |(పాణుల యొక్క, 
ఆయుః 2జివితము, నిత్యం = వతిదినము, యు క్రిం=యు క్రిని; అపేకతేవఅపే 
వీంచుచున్నది, అస్య = ఈ ఆయుస్సు యొక్క, బలాబలమ్ =బలము, దుర్చల 
త్వము ఈ రెండు, దై వె=దై వమునందు; చ=మరియు, పురువకారే=పురు 
షకారము నందు, స్టితమ = ఉంచబడినది. 

తాత్సర్యయు : నను్త ప్రాణుల. యొక్క ఆయుక్రాయము (పతిదిన 
మును యు క్రినపెజీం చి యుండును. ఈ ఆయుర్దాయము యొక బలా బలములు 
రెందును, ఇపాలోక కరగ్రిను, పరలోక కర్భను ఆ|శయి౦చి యుండును, 
దైవము, పురువకారము రెండును బలీయముగ నున్న యొడల, ఆయుక్చా 
యము గూడ బలీయముగ నుండును. నై కెండును దుర్ప్చులములుగా నున్న 
యెడల, ఆయుర్లాయము గూడ బలహీనమగును, దై వము బలీయముగ నుండి 
పురుషకారము .దుర్భ్చల మెన "యెడల ఆయున్రాయము మధ్యమమగును, 

మూ॥ అన్యజన్నకృతం కర చైవం పౌరుష మెహికమ్-107 

విద్యాతే కర్మణి శేధా (స్ట మధ్యావ రత్వతః 

(వతివదార్థియు : అన్యజ న్టకృతం ఒపూర్వజనగి మందు చేయబడిన, 

కర్భడాకర్శ (పుణ్య పాపము ఏదయిన); చై వండాడై వమనియు, ఐహికమ్ =ఈ 
జస్మమందు చేసిన; కరగ్ర=ైకర్యు. పొరుషమ్ =పౌరుష మనియు( పురువకారము), 
చెప్పబడుచున్నది, తకరగ్తిణీ=అ కరస్తలు, |తేధా=మూడు విధములు,  శేష్ట 
మధ్య అవరత్వతః =(శస్ట కరగి మధ్యమ కరగి, అవరకరతశ్రయని, తెలిసికొన 
వలయును. 

పూర్వజనన్చము నందాచరించిన పు ణ్యపాపఠూవమైన అభ్యాసములు,దై వం 

అను పేరుతో వ్యవహారింపబడుచున్న వి. ఈ జన్మమున నాచరించు పనులు, పౌరు 
షక అను పేరుతో పిలువబడుచున్న వి. ఈ కర్ణులు మూడు విధములు. (1) శేష 
కర్చు (2) మధ్యమ కర్ణ (5) అవర కరగ యనిపిలుచు చున్నారు. 

మూ! తయోరుచార యోర్యు కి -ర్రీర్ణ స్య నుసుఖస్యచ 108 

నియతస్యాయుషో పాతుర్విపరీతస్య చాపరా | 
మ ధ్యామధ్యశ్య మి ళస్య సంకీ ర్వా 

(వతివదార్థము 2 ఉదారయోా౭=ాశేష్టములై న, తయోః=దై వకర్ణుల 
యొక్క, యు క్రి=యు క్రి, నియతస్య =నియత కాలమునకు; దీర న్య వెదిర్హ 

మెన, సునుఖన్యవమిక్కిలి సుఖముతో కూడిన, ఆయువః జీవితమునకు, 

"'హాతుః = కారణము, తయోళ్ళ==ఆ దైవ పురువ కర్మల యొక్క, మధ్యా 

మధ్యమమైవ, యు_క్తి.=యు క్తి, మధ్యస్య=-మధ్య; ఆయుషః = జీవితమునకు, 
వాతుః=కారణము, మి శన్యతయోః = మ్మిశమములైన ఆ శెంటి యొక్క, 
సంకీర్ణ 'యుకక్షిః=సంకీర్ణమైన యుక్తిగా నుండును, 
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తౌత్ళర్యుయు ; శేష్మమెన దై వకర్శ, _శష్ట్యమైెన పౌరుష కరర్తిలయొక 

కూడిక, దీర్గ కాలికమెన నుఖమయమైన జీవితమునకు కారణమగుమ, హీనమైన 

దైవ పురుష కర్మల యొక్క యోగము స్వల్పకాలిక మైన, దుఃఖమయమెన 

జీవితమునకు -కారణమగును. మధ్యములై. న దైవ పురుష కర్మల యొక్క నం 

యోగము, మధ్యమ మ ఆయుర్హాయమునకు కారణమగును. వీటి యొక్క 

మి. శమ యోగము, మి | శిత జీవితమునకు కారణమగును. (మి|శకర్శ ఒక వెపు 

|పబలమై నదిగ, రెండవ వైపు మధ్యమమెనదిగ లేక అవరమైనదిగ నగును.) 

మూ॥ శృణు చాపరం -109 

దైవం పురుషకారేణ దుర్భలం వ్యవవాన్యే। 

తథా డైవేన బలినా పౌరుషం కరగ దుర్భలమ్-110 

(వతివదార్థము : అపఠంచళ్ళ ణు=మరియునూ వినుము, పురుషకా రెణ=ా 

పురుషకారము చేశ; దుర్చలం = బలహానమెన; దై వం = దై వకర్ణి; ఉపహా 
న్యతే = కొట్టబడు చున్నది, తధా=ాఅశ్లే; బలినారై. చేనడాబలీయమై న దైవకర్మల 

చేత, దుర్భలం పౌరుష కర్ణ బలహీనమైన “పౌరుష కర్ళ, , ఉపహన్య తేడా 

కొట్టబడుచున్నది. 

తౌత్నర్యయు : పూర్య్ణజన్మమునందు చేసిన కర్ణులు దుర్భలములుగా 
నుండి, వర్తమానమునందు చెసిన కర్శలు బలీయములై న యెడల, దుర్చలము 
లైన దైవకరలు నశించి పోవును. బై వకర్మలు బఖీయములె న, పురుషకార 

ములు దుర్చ్భలములై నళించిపోవును. కాన దైవ పురుష కారములు రెండునూ, 

సమానస్థాయిలో నుండి, చేసిన కరగి ఫలము ఎ అకుంఠితమై' సర్వార్థ సిద్ద దాయక 

ముగ నగును. ఇది దీర్చ జీవితమునకు, ఆరోగ్యమునకు “తోడ్పడును. 

మూ॥ ద్భక్ల్వా తదేక మన్యం" నియతం మానమాయువః ॥ 

(వతివదార్థము : ఏశకేడాకొంతమంది;తతో బలీయమైన ఆదైవ కర్ళను; 
దృష్ధ్య్యా=-చూచ,; అయుషః = జీవితము యొక్క; మానంాపరిమాణము; 

నియతమ్ హనిశ్చయమై నదిగా; మన్యంతే = తలచుచున్నారు. 

తొత్తర్భము : ఆ బలీయమైన వై వకర్మను చూచి కొందరు జీవితము 

౦యొకు- నిడివి, నిశృయమై నట్లుగా తలచుచున్నారు. 

మూ॥  కర్భకించిత్వుచిశా-లే విపాకే నియతం మహత్ - 111 

కించిచ్చ కాల నియతం (వత్యయొః (వ్రతిబోధ్యశే | 

(వతివదార్థము : కించిత్ =కొంచెమై న; మహత్ గొప్పదైన; కరగ్ణ = 

కర; కంచిత్కా లే = ఒకానొక సమయమునందు; విపాశే౩=పరిణామమునందు; 

నియతమ్ -నియతమై నది (ఈ కార్యము ఈ సమయములో తప్పక ఫలము 
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నిచ్చును అనునది నియతము); చడామరియు; కించిత్ కరగ్ర=న్వల్పమై న కర్ణ; 
కాలనియతం= పరిణామ కాలములో, అనీయతమై నందున; (ప్రత్య యెః = (ప్రత్య 

తాది కారణములతో; (పతిబొధ్య తే= తెలియబడుచున్నది. 

తొత్మ్రర్యూము : మహత్తరమైన కర్మ వరిపాకము ఒకానొక సమయము 

నందు, తప్పక ఫలము నిచ్చును. ఈ విధమైన కర్చు పరిపాకమునే నియతమని 
చెప్పుదురు. స్వల్సమెన కర్రల నాచరించినపుడు చాని ఫలము గూడ స్వల్ప 

మైనదిగ నుండి అనియతమైనదగును. కర్మ పరిపాకములో ఫలము న్వల్పమెైన 
దగునను జ్ఞానము (ప్రమాణాదులచె (గహించవచ్చునే కాని ఇతర సాధన సామ 
[గితో నది యలవి కాదు. దీనిని బట్టి మృత్యువుగూడ నియత, అనియత భేద 

ములచే నేర్పుడునని [గహింపవలెను. 

మూ॥ ఏవంచదిి విధో మృత్యుః కాలా కాల విభేదతః - 112 

ఉపదిష్ట సత శక్పెష హి-తాపహిత వీధి[క్రమః 

(వతివదార్థము ; పవం=జఇట్లు; చవమరియు; కాలాకాల విభేదతః = 

కాలము, అకాలము అను భేదముల వలన; మృత్యుః =మ్మృ్భత్యువు; ద్వివిధః = 

రెండు విధములు; తతఃహఅందువలన; ఏషః == ఈ మృత్యువు; హపిొతాహొత విధి 

(కమః = హితము, అహితము అను శాస్త్ర |కమము; ఉపదిష్టః చెప్పబడినది. 

తొత్న్రర్భ్యయు : కాలమృత్యువు, అకాల మృత్యువు అను భీదములతో 

మృత్యువు శెండు విధములుగా నున్నది. అందుకొర క ఈ మృత్యువు, హితము 
అహితము అని ఆయుర్వేమునందు చెప్పబడినది. మృత్యువు నియతళకాలిక మె నది 

అని చెప్పిన యొడల ఆయుర్వేదము నందలి ఉపదెశము వ్యర్హమగును. అండు 
కొరకే మృత్యువునకు కాలము నిర్తి ప్టముగా నిశ్చయముగాచెప్పక పో వుటచేత నె, 
ఆయు ్వేదమునందు హితాహితములను గూర్చి ఉవదేశింపబడినది. ఇట్లు చెప్పుట 
కూడ సరియైనది కాదు. ఎందుకనగా నూనవుల యొక్క ఆయురాయము 

యు క్రి నపతీంచి యున్నది. 

లోలిలోఖ : విపరీత బుతువులయందు, ఉత్సాతముల వలన ఏర్పడిన 
'హమంతాది బుతువులయొక్క (పవృ త్తిని బర్లు, ఆ బుతువులయందు పామం 

తాది బుతువుల యందు చెప్పబడిన విధిని అనుష్టించవలెను. ఇట్లు చేసిననే శీత, 

ఉప, వర్ష బుతువుల యొక్క ద్వంద్వమైన ఉపతాపము పురుషునికి చేయు 

చున్నది. ఎట్లనగా, జ్యేష్ట, ఆపాఢ మాసములయందు, (గవ బుతువు నందు 

పామంకతాది బుతునుల యొక్క. లక్షణములు చూడబడుచున్న వి. అందువలన 

ఆగంతుకముగా వచ్చిన, పామంతాది బుతువుల యొక్క చర్యను సవింపవలెను, 
ఈ హేమంతాది బుతు చర్యకూడ ఇష్టము వచ్చినట్లుగా చేయకూడదు. శీతాది 
ధోషములయొక్కా (ప్రకీకారార్థమే చేయవలెను, ఇట్లు చెప్పుట చేత, ఏ 

మానమునందు శీతాదుల యొక్క బాధ యేర్చడునో, ఆ బుతువృనంగే ఆవిధిని 
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అనుష్టింపవలెను, ఈ బుతుచర్య, మాసమును మాతమ అధికరించి చెప్పినది 
కాదు. శీతాది దోవ (పతీకారను కొరక బుతుచర్య చెప్పబడినది. ఇట్లు 
చెవ్వుట వలన, నరియెన ఉవవ త్తి యేర్నడును. ఎటులనగా పామంత కిశిరముల 
యందు శీత దోష సాద్భుళ్యము వలన, విధి కూడ నమానముగ చెప్పబడినది, 
శరీర ధారులై న మానవులయొక్కొ దై వపురువకారములతో కూడిన ఆయుగ్దా 
యము, యుక్తి నసితీంచియున్నది. దైవము, పురుషకారము శెండును 
బలీయములై న ఆయురాయము కూడ దీర్హ కాలికమై యుండును. ఆ శెండును 
దుర్భలములై న, ఆయుర్దాయము కూడ, బలములేనిదిగా యుండును. ఈ దైవ 
పురుష కారములు, (శేస్హ, మధ్య, అవర విభాగము చేత మూడు విధములు. ఈ 
దైవ పురువకారములు శెండును మిక్కిలి |ఛేవ్షములై న నియతకాలికమైన 
దర్భ మైన ఆయుర్వాయమునకు కారణమగును. ఆవి రెండును హీనములై న 
రెండవదియెన యు క్తి దానికి విపరీతమైన ఆయుర్లాయమునకు కారణమగును, 
ఆ రెంటి యెక్క మధ్యమమైన యుక్తి, మధ్య మాయుర్దాయమునకు కారణము, 

రెంటియొక్క- నంకర్ణమైన యుక్తి అనగా ఒక కర్ళ్ణకు బలవ త్త్వము, మరి 
యొక కర్రకు మధ్యత్వము, అబలత్వము ఏర్పడిన యెడల, లక్షణ సంకరము 

లతో కూడిన, ఆయురాయమునకు కారణము. ఎటులనగా చానాది కర్ములచేత 
బలీయమైన పురువకారము బలములేని దై_వక్షర్మను నశింప జేయుచున్నది. 
అశ్లు చై వకర్ణ కూడా. కొద్దిమంది దై వకర్మ బలీయమై నవని తలచి ఆయుర్లా 
యము నియత [వమాణము కలదని, తలచుచున్నారు. ఎటులనగా ఉపాయ 
ములు గలదై నప్పటికిని, బలీయమైన దై వకర్ణిచేత, పురుషుని యొక్క ఆయు 
వ్రాంయయము నశింవచేయబడుచున్న ది. ఇది లోకమునందు (పత్యతముగా చూడ 
బడుచున్నది. అందువలన ఈ దైవ కర్మ రెండు విధములుగా విభజించబడినది. 
దైవ పుకుషకారములు _శవ్టమై నయెడల, నియత ఫలమును; అల్బ్పత్వములై న 
అనియత ఫలములను ఇచ్చును. ఇట్లు కరకు నియతానియత  ఫలరూవములకు 

బైవ్రవిధ్యము చెప్పుట వలన కాలాకాల భేదముతో మృత్వ్యువునకు కూడ రెండు 
వధములు చెప్పబడినది. అనియత ఫలదాయి అయిన కర్మచేత, మృత్యువు 
అకాలము నందు నంభవించునని ఉవచేళించబడినది. నియత ఫలమువేత కాలజ 

మ్యుత్యువు కల్లును. ఇందువలన ఆయు ర్వేదమునందు మృత్యువునకు చెండు 
కారణములు చెప్పుట వలన హితాహితవిధి కూడా ఉపదేశించబడినది. మృత్యువు 
నకు నియత ఫలకర్శజత్వము చెప్పిన యొడల, ఆయుర్వేదోప దేశములు వ్యర్థము 
లగును. అనియత ఫలముయొక్కా ఆత్స త్తి, రక్షణార్థము, హిళతాహిత జ్ఞాన 

పాతుత్వ ముతో ఆయుర్వేద ఉవ దేశములు సరిపోవుచున్నవి. 

మూ॥ ఏకోత్తరం మృత్యుళతం (బువతే వేదవాదినః। 
త _తెకః కాలనంయు కః శేషూస్వా గ న్తవః న్మ్భతాః॥ 

శ్వేనాది నాచ యోగేన (భాతృవ్యన్య తథాచతైః!'. 
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దీర (శథ్రవనసో మా ద్యైర్విహితశ్వాత్మనో వధః। 

ఆయుష్కా-మస్య త_త్చా్తి నథేష్టా మి[త విన్హయా 

సర్యస్మా చేవ చాత్మానం గోపాయే దిద్భిశీ స్మృతిః॥ 

(పతిపదార్థము : వెదవాదినః = అథర్వ వేెదవిదులు, ఏకో త్తరం మృత్యు 

కతం నూటొక్క మృత్యువును, (బువతే = చెప్పుచున్నారు, త|త్రడావాటిలో, 
ఏకః చాజఒక మృతువు, కాల సంయు కః =శకాలముతో కూడినది, విశేషోః=ా 

మిగిలినవి, ఆగనవః = అఆగన్తువులుగా, స్మృతాః = తలచబడిన=ై 

తథాచడామరియును అశు, శ్యేనాజిరాది యాగేన = శ్వేనాజిరాది యాగము 
చేత, (భాతృవ్యన్య = తోడబుట్టినవాని కొడుకుయొక్క (పగవాడు, పినతం| డి), 
వధః =-మరణాము, ఉకః=ాచెప్పబడనది, దర్గస్థి(శవస నామా__ద్యెః = దై ర్హ్య 

(శవససామాదులచెత, ఆత్మనః = తనయొక్క, వధఃడామరణము, విహితః=ా 
చెప్పబడినది, తధా=ఆశే, ఆయుష్కామన్య ఆయువును కోరు వానికి, ఇష్ట్యా 
మితవిందయా =మి.తవిందయను. పేరుగల యాగము చేత, త్యత్చొవ్విఃా 
ఆయువును పొందుట, ఉక్తః = చెప్పబడినది, నర్వసాగ్రిదెవ = అన్నిటి కంళు 
గూడ, ఆత్మానం తనను, గోపాయేత్ == రథించు కొనవలెను, ఈద్భశీ= 
ఇట్లిది, సృ్రతిః దాస తి, భవతీ=-అగుచున్న ది. 

తాత్ఫర్శ్భ్రంయు ; అధర్వ వేద విదులు, నూట ఒక్కా మృత్యువును 

చెప్పుచున్నారు. వాటిలో ఒకమృత్యువు, కాలమృత్యువుగా పేర్కొనబడినది, 
మిగిలిన నూరు మరణములు, ఆగను మరణములుగా తెలుసుకొన వలయును. 

అశు మరియును శ్యేనాజిరాది యా గముచేత తోడబుట్టిన వాని కొడుకుయొక్కా 
మరణము చెప్పబడినది. _దెర్హ్యశవనసామాదుల చేత, తనయొక్క మరణము 
చెప్పబడినది. మి([తవించదయను ఇష్షిచేత అధికాయురాయమును పొందవచ్చు 
ననియు కలదు. వీటన్నిటి కంచు మిక్కిలి [పథాన మెనది, తననుతాను మొదట 
ర&ఊంచుకొనవలయును. ఇట్టిదియే సృ సతియగుచున్న ది. ఇది నిత్యము అను 
పంచ దగినది. వీటన్నింటిని పురస్కరించుకొని మృత్యువు, కాలికమనియు, 
అకారీక్రమనియు చెపు యు క్రి నమంజసమై నదిగ తల చవలయును, 

లోళిలోఖు : అక్ష మరియును అధర్వ వేదవిదులు, మరణములు నూటొక్కటి 
యని చెప్పుచున్నారు. ఆ నూటజఒక్కు మరణములలో ఒక మరణము (బహి 
నిర్మిత మైనది. తక్కిన నూగు ఆగను మరణములు, ఆ నూరు మరణముల చేత, 
వేదవిదులు ఆయున్రాయమునకు వృద్దికయనములు సంభవించునని చెప్పిరి. మరి 
యును అము శ్యనాది యాగము చేత, శతువైన [భాతృవ్యముయొక్క 
మరణము విధించబడినది. దిర్హ|శవససోమ యాగముచేత, తనవధ విధించ బడి 
నది. ఆయుర్దాయమును కోరు పురుషునికి, మి|త్రవిన్ల యను ఇష్టిచేత ఆయున్లా 
యము సెరుగునని పెద విదులు వక్కాణించిరి. తుదకు - ఎల్లప్పుడు మానవుడు 
తనను తాను రతీంచుకొన వలయును. ఇదియే చారెకి స్మృతి వాక్యము, ఉఫాయ 
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ములచేత ఆయుర్లాయము రజింప బడదు అని చెప్పినయెడల, వై నుదాహరిం 
చిన ఉపాయములన్నియు వమ్మగును. 

మూ తథా మరణ ముద్దిష్టం సాగళతానాంచ చతుర్విధమ్ 116 

విషమా పరివో శణ 'జూయశే నియతాయుష మ్॥ 

[ధువం రోగత్వ మన్యేషా మృత్శుగవత్వవర్వణి -- 11% 
అకాంజే శ(న్ర్రృఘాతా ద్యాః _పత్యతో మృుత్యుర న్యఖథా | 

ఉద్భా 9౦త చండి మాతంగ తురంగాది సమాగమమ్ -- 116 

అరాతి దుష్ట వాయ్యాది సావాసాహిశ భోజనమ్। 

వర్ణయేదితి నృబూయు ర్మునయో డివ్యచశుషః॥ — 119 

దైన వ్యపా[శయాదీంళ్చ రసాయవవిధింసధా। 

నవాతెపి యథాకామ మాయుషః స్థితి మావ్నుయుః॥ -- 120 

అహి సింవా గజాదిభ్యో విదుషాం నభయఃభ కేల్ । 

మిథ్యా |పాకార దుర్గాణి మిభ్యామారణ రతశణమ్॥ - 121 

ఆయుషా్య మన్య మి శ్ర్యైవ పర దారాడి వర్షనమ్, 

మన్త ౦ దేవతయావూతా నాచతీరన్ మవోవాయః॥ - 122 
విమను ప్త (_సబుద్ధాస్థా భావాభావే తచాయుషః।; 

(వతివదార్థము : తథా = ఆశై; సౌగతానాం = బౌద్ద దర్శనముల 
యందున్న సిద్దాన్ ములు తెలిసిన వారిచేత; చతురి్రిధం వ నాలుగు విధములుగా; 

మరణము = మరణము; ఉద్దిస్టమ = చెప్పబడినది; నియతాయుషామ్ నిశ్చితమైన 

ఆయునాయముగల పురుషులకు; విషమా వరిహారేణ = విషమముళై న ఆహార 

వివోరాదులను తొలగించుటకు సాధ్యపడక పోవుట చేత; [ధువం = తప్పక; 

రోగిత్వం రోగి ధర్మము; జాయతే = కలుగుచున్నది, అన్యేషాం = అనియత 
మైన ఆయుర్దాయము గలవారలకు; అవర్వణి =అకాలమునందు; మృత్యురేవ= 
మరణమే; జాయ = కలుగుచున్నది; అన్యథా = — అట్లు కాని యెడల; 

అకా౦జేచఅకాలమునందు, కళ స్రుఘాతాదె్యెః = వాకుపోట్ల చెత; పత్యవపవ= 

(పత్యతముగ నె; మృత్యుః మరణము; దృన్టః =చూడబడినది. ఉ|ద్భాంతచన్ల 

మాతంగ తిరుగుసడిన మిక్కిలి కొపముగల యేనుగుతో; తురంగాది == గుజ్జము 
మొ॥ జంతువులతో; సమాగమమ్ =ఉకొను టను(కఠియుట); అరాతి = శు 

వుతో; దుష్ట్రవాయ్యాాది = దూషీత వాయువు మొ॥ వాటితో; సాహనాసాహ 

సముతో కూడిన పనులను; అహిత భో జనమ్ = అపథ్యభోజనమును, వర్ణ యేదితి = 

వదలి "పెట్ట వలయునని; దివ్వ చ కుషః =దివ్యజ్హూనులె న; మునయః == మునులు; 

న[బూయుః = ఇప్ప లెదు. తెఒపిడ ఆ మునులు కూడ, దై వవ్యపా[ళయాదీన్ = 

ఎదెవ వ్యపాాశయము మొ॥ చికిత్సలను; చామరియు; రసాయన విధిలచరసా 

యన చికిత్సా పద్దతిని; అవలంబ్య = అవలంబించి; యథాకామం పయ థేచ్చగా; 

ఆయుమః ఆయుర్దాయము యొక్క; స్థితి ను: నా పుషయకః=ాబొ ౦ద 
లలి 

లేదు, అహి =సర్భముల చేత; సింహా జా సింహముల చేత; గజాదిభోస్ధిః వనుగు 
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'ము॥ [కూర జంతువుల చెత; విదుపూంచపండితులకు; భయం = భయము, నభ 

వేక్ = కలుగదు, (పాకార దురగ్గాణి=[పాకారములు, దుర్గములు; మిథ్యా = 

వ్యర్ధము, మారణ రక్షణము దా శతువుల చెత చేయబడు మారణ (పయోగముల 

నుండ రక్షణయును; మిథ్యా వ్యర్థము, ఆయుబూూ-మన్య = ఆయుషహ్మామునికి; 

పర దారాది వర్ణనము =పర దారాది వర్ణనము గూడ; మిథై సవ = వ్యర్ధ మే; 

భవేత్ =అగును, మృన్త) చేవతయా మనస్త అధిష్టాన దేవత చేత; మవో 
వాయ; = వానుకి మొ! మహో సర్పములు; ఆహాతా సంతః = పిలువబడిన వై ; 

విష సుప్త |పబుద్దన్య = విషము చేత మూర్చితుడై న, మ_న్హిదేవత చేత | ప్రబు 
ద్గుడెన పురుమునికి సంబంధించిన; తదాయువః=ఆ ఆయూయము యొక్క, 

భావాభావె = భావము, అభావములు; నా చతీరన్ చెపు లెదు. 

తాళ్ళర్భ్రంయు : బౌద్దులు గూడ మరణము నాల్లు విధములని చెప్పిరి. 

నిశ్చితమైన ఆయునాయము గలవారు కూడ వీషమములై న అహారాదుల చెత 

నిశృయముగ వ్యాధ్శిగ స్తులగుదురు., విషమములై న అహోారవిహోరాదులను విడిచి 

"పట్టన వారు గూడ అకాలము నందు మృత్యువు వాత  బడుచున్నారు. అట్లు 

కాని పచమున, అకాలము నందు చాకుపోట్లతో, (వత్యవముగ మరణమును 

చూచుచున్నాము. మరియు (పచండమై పరుగులు తియుచున్న మదగజము 

లతో అశ్వములతో ఢీకొని కొందరు అక్కడికక్కడే మరణించుచున్నారు. వీటి 

వలన మరణము నిక్చితమైనదని చెప్పుటకు వీలుకాదు. మరియు దివ్యజ్ఞానులై న 
మునులు గూడ, శతువులను, దూపిత వాయువును, సాహాస కార్యములను, 

అహిత భోజనమును వదలి పెట్టవలయునని చెప్ప లేదు. వారు హిళాహితము 

లను వేర్వేరుగ నుపచేశించి వాటి వఅన కలుగు నుఖదుఃఖములను చెప్పికే కాని 
విడువవలయునని ఎచ్చటను ఆరేశింపలేదు. ఎందుకనగ నంయమిత్వముతో ' 

కూడిన మునులు గూడ దైవ వ్యపా శయ చికిత్సలను రసాయన విధులను 

పాటించుచూ, స్వచ్చంద మరణమును గలిగియుండ లేదు. ఎందుకనగ ఆయుర్లా 
యము యొక్క కాలము నిశ్చితమెనది కాదు. (చికిత్స మూడు విధములు”. 

,దెవ వ్యపాాశయము, యుక్తి వ్యపాళశయము, నత్వావజయము అని) అకాల 

మరణమనునది లేని యెడల, విద్వాంసులు నరృముల వలన సింహముల వలన 

ఏనుగు మొ॥ దుష్ట జంతువుల వలన, ఏర్పడు (ప్రమాదము గురించి భయపడనవ 

సరము లేదు. శ|తువులచారి నుండి తమ్ము తాము రతీంచుకొనుటకు, చ్యకవర్తులు 

కోట్లాది ధనము వెచ్చించి దుర్గ ములు, |పాకారములు, అగ డ్తలను నిర్మా 

అము చేయనవనరము లేదు. ఇదంతయు వ్యర్గమగును. శ్యతునాశము కొరకు, 

మారణ (ప్రయో గములు అబద్దమ) లగును, ఆయుర్హాయమును బంపొందించు 

కొనగోరు వాడు పరదారాది గమనమును, విడిచిచెట్టుటయు వమ్ము కాగలదు. 

ఈ విషయములో (చ. నూ. అ, 25-40) చరకము నందు కూడ, (పస్తావన 

కలదు. అన్తై వానుకి మొ॥ దేవతా సర్పములు, విషము చేత  మూర్చితుడై. 
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మనము చేత మెల్కొల్పబడిన పురుషునికి నంబంధించిన ఆయున్రాయము 

యొక్క భావాభావములను గురించి ఇనుమంతయు చెప్పలేదు. కావున మరణ 

మునకు నిశ్చితమైన కాలములేదు. నమన భావముల కూడ ఎచటను కానఠాదు. 
లోళిలేఖు : బౌద్దదర్శనమునందున్న సిద్ధాంతములను బాగుగా తెలిసిన పం 

డితులతో మరణము నాల్లు విధములని చెప్పబడినది. నిర్షతమైన అయుర్హాయము 
గల పురుషులకు కూడ విషమ ఆహార విహారముల చెత తప్పక రోగములు 

సంభవించుచున్నవి. ఇతరులకు అనగా నిర్హతము గాని ఆయుర్దాయము గల 

వారలకు విషమమెన ఆహార విహారములను వదలి'పెట్టక పోయినయు డల అకాల 

మరణము సంభవించును. అకాలమనందు కతి పోట్ల చెత (పత్యుక్షముగనే మర 

ణము సంభవించుచున్నది*: రసాయన విధిచేత మునులు మరియు మత్తమాతం 

గాదులను ఎదుర్కొనుట విడిచి పెట్టుట చేతను, దైవ వ్యపా[శయాది చికిత్స 
లను సేవించుట చేతను, స్వచ్చంద మరణమును పొందలేక పోయిరి. అకాల 

మరణము లేని యెడల విషపూరితము లైన మహో సర్పముల నుండి పండితులు 

ఖీ తి జెందవలసిన యవనరము లేదు. శ(తువుల వారి నుండి మహారాజులు, ఆత్మ 

రతణార్ణము [పాకార దుర్గాదులకు పర్పరచుకొనుట కూడ నిరర్ణక మేయగును. 

అశు గొప్ప వాసుక్యాది సర్పములు విషము చేత మూర్చ చెందిన మంతము 

చేత మలె్కౌల్పబడిన పురుషుల యందు ఉన్నటువంటి విషమును మంత దేవతల 

ఆహ్వానింపబదిన వై నప్పటికిని, పురుబూాయుర్వాయము మొక్క భావా భావములను 

చెప్ప లకపోయినవి, 
మూ ॥ సన్యాసరోహిణీ కా దిగ సన సవాసాభవేత్ - 128 

ఉవేచయాన మరణం జీవితాం చా చికిత్సృయా 
(వతివదార్హము : సన్యాన రోహిణీ కాది (గస్తస్య = సన్యాసము, రోహిణీ 

'మొ॥ రోగములతో పీడింపబడిన మానవునికి, ఉపేకయా=జాగు చేయుట చేత, 
సహాసా= వెంటనే, మరణం మరణము గాని, అథవా ౫అట్టు కాని పక్షమున, 

చికిత్సయా చికిత్స చేయుటచేత,  నవాసా=పవెంటనే, జీవితం = జీవనము, 

నభవతి=- ఉండదు. 

తాత్సర్యంయ : సన్యాసము, రోహిణీ మొ॥ వ్యాధులభె పీడితుడై నవానికి 
చికిత్స చేయక జాగు చేసిన యెడల, వెంటనే మరణము సంభవించును. అట్టి 

వానికి చికిత్స చేయుట చేత కూడ వెంటనే ఆరొగ్యము కల్లదు. 
మూ॥ (ప్రత్యహం నృసవహా[సస్యయు గ్రే ఒన్యోన్య మభిఘ్నతః _ 124 

సాధు వృత్తస్య చాతుల్యా నభప చాయుమ్యక 

(వతివదార్థము : [పత్యవాండాపతిదినమును, యుబ్లే=ాయుద్ధమునందు, 
అన్ఫ|ోన్యమభి ఘ్నతః = ఒకడు ఇెండవ వానిని చంపుట వలన, నృసవాస == చేల 

మంది పురుషులకు, చ = మరియు, నాధువృత్తన్య =మం చిఆచరణ కల్లిన వానికి, 

ఆయువషః స్ట్తి = ఆయు కాయము యొక్క సీకి, అతులా్య = సమానమెనకి 

కాకుండా, నభ వేత =ఉంఢ కూడదు, 
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తాత్ఫ్సర్భంము : న (పతి దినమును యుద్దమునందు ఒకరినొకరు చంపుట వలన 

వేలకొద్ది వ్యక్తులు మరణించుచున్నారు. కా ని మంచి నడవడిక కలవారి యొక్క 

ఆయుర్హాయము వై వారితో అన నమానమెనదిగాఉండకూడదు* కానిఅసమానము 

గనే ఉన్నది. 

మూ॥ నాయు థై ర్బ్విశమీం దాదా] సామ ధ్యెః రార మశ్వి స -145 

ఉప కమె రన్న భవ దకాల మరణమ్ యది 

(వతివదాల్థము : యది అకాల మరణం నథపేత్ కాలము కాని కాలము 

నందు మరణము సంభవింవక పోయినట్లయితే, ఇం(దాద్యాః=ఇం| దాదిదేవతలు, 

ద్విళం = ళ తువును, ,ఆయుధె. 8 = ఆయుధములతో, నవధేరన్ = చంపరు, అళ్వి 

నౌ = అశ్వినీ దేవతలు, ఆర ,ం=ారోగినిగురించి,జొ వధ 8 = జొషధములచెత, నఉప 

క మేరన్ చికిత్సలు చేయరు. 
తాత్ఫర్మ్భంయు ; అకాల మరణములు సంభవింవక పోయిన యెడల, 

ఇం దాది దేవతలు, శ[తువులను ఆయుధములతో చంపరు. జొవధములతో 

అశ్వినీ దేవతలు రోగ పీడితులకు చికిత్సలు చేయరు, 

మూ! భఘటానామాను వక్యానాం పాలవా పరిపాలనై 8 - 126 

చిరాల్ప కాల వరి త్వం చి|తస్థానాంచ దృశ్యతే 

(వతివదొర్హము : ఆమపక్వానాం వ వచ్చివిగా నున్న కాల్చ నటువంటి, 

ఘటానాండాకుండలను, పాలనాపరిపాలనై; ౫ పరిపాలించుట చేత (రకించుట 

చేత), చిఠాల్ప కాల వదర్తిత్వం =కొద్దకాలము, ఎకు్కు-వకాలము ఉండుటను, 

ద్భ ళ్య లె = చూడబడుచున్నది. 

తాత్మ్రర్యూయు : అపకము కాని కుండకూడ రతించుట వలన కోంత 

కాలముమనును, మరియు మంచిగా పక్వము చేయబడిన కుండ కూడ జా గత్తగా 
రతీంపక పోయిన యొడల, న్వలృకాలములో పగిలిపో వును. ఇ పటము 

నందున్నకుండ కూడ రతించుట చేత, కొంతకాలము ఉండును. అదియే 
రతంపనియడల, వెంట నే వగిలిపోవును. 

మూ ఇత్యత రంత (పసిద్దఒవి సిద్దె సర్వాగ మైరపి - 127 

దృ్లే2.ప్యకాల' మరణ "ిచికిశ్సేక్ కథం బుధః 

(వతివదార్జీయ : ఇత్యత్యంత వసిద్ధైఒపి=ఈ (ప్రకారము మిక్కిలి పసి 

ద్రముగా యున్నప్పటికి గూడ; సర్వాగమైరపి సిద్ద = సర్వశొ(స్త్రములతో సిద్దాం 

కము చేయబడిన దె దై నప్పటికి కూడ, బుధః పండితుడు; అకాల మరే 

దృ ష్టే౭_పి- అకాల మరణము చూడబడిన దె దై నప్పటికిని, విచికిత్సేత్ = సనం'జేిపా 

పడుచునాఎడు. 

తాత్సరాయు: ఇట్లు అన్ని శాస్ర్రములచేత, సిద్దాంతముచేయబడి మిక్కిలి 

సు పసిద్దమైనప్పటికి కూడ, అకాల మరణము విషయములో పండితుడు ఎందుకు 
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నం దేహించుచున్నాడు! కాన అకాల మర ణమునుగూర్చి ఎవ్వరును సంచెహించ 

నవసరము లేదు. 

మూ! గుణనత్ ఖిషగాదినాం గంభవే సంభ వేతుయః -128 

మృత్యుం తం కాలడం |పాహు రికరం తద్విపర్య యే 

(వతివదార్థమయు : గుణవత్ పదునారు గుణములతో కూడిన; భిమగాదీ 

నామ్ = భిషక (దవ్యాణ ఉపస్థాతా, రోగుల యొక్క; సంభ వెజాఉన్నప్పటికిని; 

యఃైైైప మరణము; సంభ వేత్తు= సంభవించు నో; తం మృత్యుం = ఆ మృత్యు 

వును, కాలజం=ాకాలము వలన సంభవించిన మర ణమని; (వాహుః =చెప్పిర్హితద్వి 

పర్య యేడాదినికి భిన్నమెన వాటి విషయములో, ఇతరం=అశకాలమరణమని; 

(పాహుః =చెప్పిరి. 

తాత్సృర్భాము : 16 గుణములయొక్కు నంవదతో సమృద్దమైన వై ద్యుడు 
చికిత్స చేయునపుడు యే మరణము డాపురించునో ఆ మరణమును కాలమరణ 

మని చెప్పుచున్నారు. (భిషక్, [దవ్యాణి, ఉపస్థాతా, రోగి ఈ నాల్లింటికి పాద 

చతుష్టయ మని సేరు. ఇందులో ఒకొక్క పాదమునకు ఓ గుణములు, 4 
పాదములకు 16 గుణములని భావము.) కాల మరణమునకు విరుద్దమైన వన్నియు 

అకాల మరణములని గుర్తించ వలయును. 

ఫోళిలోఖ : అన్తే సన్యాసము, రోహిణీ మొ॥ వ్యాధుల చేత పీడితులె న 
వారికి వైద్యుడు జాగు చేయుట చేత, వెంటనే మరణము సంభవించదు. మరియు 
చికిత్స చేత వెంటనే ఆరోగ్యము సంభవించదు. యుద్ధములలో (పతి దినము. 
ఒకరితో నొకరుతలవడిమరణించుట, మరియుమంచినడవడిక గలవారుమరణించుట, 

రెండునునమానము లే, వె నుదాహారించిన శెంటిలో ఆయురాయముయొక్కస్థీకి 
ఒకటిగా నేయుండును ఇవి రెండును సమానములుకావు. ఎందుకనగా యుద్దము 
చేసినవారు చచ్చుచున్నారు. సాధువర నులు జీవించి యున్నారు. ఇట్లు చెప్పిన 
అకాలమర ణము యొక్క (పనంగ సమాపి యగును. కాన అకాల మర 

ణఆమును నదొకటి ఉన్నదను విషయమును బట్ట, మరికొన్ని ఉదాహారణము 

లను చెప్పుచున్నాడు. ఇం దాది దేవతలు ఆయుధములతో శ తువులను సంవా 

రించుచున్నారు. అశ్విని 'దడేవతలు రోగులకు తన్నివారణార్హము బొమధములతో 

చికిత్సలు చేయుచున్నారు. దీనివలన అకాలమరణము (ధువమెనది, అ స్తువచ్చికుండ 

అను జా[గత్తగా రజించుట చేత చాల కాలము అవి మనుట మనచే చూడబడు 

చున్నది. మరియు జా[గత్తగా రతీంచక పోవుట చేత, కాల్చిన కుండలు కూడ 

స్వల్పకాలములో నశించును. అన్తే చి త్తరువులుగూడ రవణ లేకపోవుట 

వేత నశించి పోవుటను మనము _ కన్నులారగాంచుచునే యున్నాము, 
ఇవన్నియు పాలన, అపరిపాలనముల చేత చూడబడుచున్నది. ఈ విధముగ 

సమస్త శా(న్ర్రముల చేత నిర్వంద్యముగ సిద్దాంతీకరింపబడిన అకాల మరణ విష 
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యమై పునః పండితులు ఎందుకు నందేహమును వెలిబుచ్చుచున్నారు. నిన్సందే 
హముగ అకాల మరణము ఉన్నది చెప్పుట సై ర్చాంతికమగును. ఎట్లు కాల 

మృత్యువు సంభవించునను నాళంకకు సమాధానమిట్టు చెప్పుచున్నారు. 16 గుణ 

ములతో సంపూర్ణుడె న వండిత వైద్యుడు, చేయు చికిత్సల వలన, బాగువడక, 

ఎవడు మృత్యుముఖమును చేరుకొనునో ఆ మరణము కాలజ మైనదనుట నిర్వివా 
దము, దినికి విరుద్దముగ, సంభవించు మరణములు ఆకాలజములని సిద్దాన్తము. 

మూ! యశథారథో వాహ్యుమానో న్యాయేన [కమళః తయమ్! 

యాయా చాత్మవతా, మాయు సఖా స్యేపాం విపర్యయః ॥ 

శుచి తెల దళో దీపః కీట వాతాద్యపీడితః | 

దీ విమాన్ వర్తతే సమ్యక్ యధివా స్నేహ సంతయౌోత్ । 

స వవాతో యథాచ సొర్టిద్విప కీతో విపరక్టియే | 

హి శాహితోపచారేణ తధైవ పురుషో [ధువమ్। 

సర్వమన్యత్పరిత్యజ్య శరీరం పాలయేదతః। 
తదభావేహి భావానాం సర్వాఖావః శరీరిణామ్। 

నగరీ నగర స్వేవ రథ స్యేవ రధీత థా । 

స్వ శరీరన్య మేధావీ కృతే మృవహి తో భ వేశ్। 

(వతివదార్గము : న్యాయేన = న్యాయము చేత; యథా = ఎట్టు; 

వాహ్యామానః = = మోయబడుచున్న; రథః=ారథము; క్రమళః=|కమముగ, 

క్షుయమ్ = నాశమును, యాయాత్ =పొందునో; తథా = అన్హై; ఆత్మవతాః = 

జితెందియుల యొక్క; ఆయుః == ఆయున్సు; క్షయం -ఊానాశమును; 

యాయాత్ =ైపొందును; అస్ఫెమోం = ఇతరులకు; విపర్యయః == విపరీతముగ 

నుండును, శుచి = పవిత్రమైన; తెలదళశఃవతై లముతో కూడిన దీవః=దీవము; 
కీట వాతాద్యపీడితః = పురుగులతో దుష్ట నాయాదులతో పీడింపబడనిదై_ ; 
యె వ=ఎ్లుతే; సమ్యక్ =బాగుగా; దీ విమాన్ = కాంతిగలదై;వ రే 

ఉండును. స్నేహసంకయాత్ = తె లము క్షీశంచుట వలన; న ఏవ హై ఆ దీపమే; 

యథా ఎట్టు; విషర్యయే = = - విపర్ణయమునందు; వివరీతః = విపరీతముగ; 
స్యాత్ = అగునో; తృ థివవ=అన్లై; పురుషః = పురుముడు; హితోపచా శేణ=పథ్య 

ములగు ఉపభారములచెత; (ధువం =నిశ్చయముగ; దీ ప్తిమాన్ = కాంతి గల 
వాడుగ; వర్తతే = ఉండును. ఆహితోపచా రేణ=అవథాగ్గచారములచేత; విప 
రీతః == విపరీతముగ;భ వేశ్ అగును, (అనగ మధ్యమ జీవితముననే వీణించును.) 
అతః ఇందువలన, అన్యత్సఠ్వం = సమన మును; పరిత్యజ్య = వదలిపెట్ట, శరీరం= 

శరీరమును; పాల యేక్ ర కింపవలయును, త థాహి=ఎద్రియు క కమేగచా! తద 

భావేడాశరీరము యొక్ళ- అభావము నందు; శరీరిణాం = దేహాధారులకు; భావా 

సాం= నమస్త పదార్థముల యొక్క; నర్వాభావః =కంటికి కనబడు, కనబడని 

సమ_న్త వస్తువుల యొక్క అభావము; సంభొవేత్ = సంభవించును, నగరీ డా నగర 
పాలకుడు, నగర స్క్యెవ == నగరము యొక్క వలె; ళథీ=రథము గలవాడు; రథ 
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స్యేవ ==రథము యొక్క వలె; మేధావీ = విజ్ఞానవంతుడు; స్వశరీరన్య = తన శరీ 
రము యొక్క; కృ త్యషుడాతాను నిర్వహించు పనుల యందు; నదా =ఎక్టి 

పుడు; అవబాతః=ాజా గరుకుడె ; భవేత్ ఉండవలయును. 

తాత్మ్రర్భమయు : సమముగ నుండు భూమివైన [పయాణము చేయు (పయ 

నించు) రథము గూడ |కమముగ ఎట్టునశించుచున్నదో (ఇది న్యాయము) అక్కే 
జితం దియు ఆ శాస్ర్రువిధిని అనుష్టించువారికి గూడ [క్రమముగ ఆయువు 

వీణించును. ఇతరుల విషయములో నిది వివరీతముగ నుండును. ఎట్లనగు సరి 

మైన మార్గములో తాను మోయగలిగినంత బరువుతో సరియైన 
పద్ధతిలో పయనించు రథము దానికి నిర్ణీతమైన సమయములో అది నశించి 
పోవును. అశు హిళావోర వివో రములనాచరించి సంయమియెన వ్య క్రి నరియెన 
సమయములో మరణించుచున్నాడు, మరియు భా రమధిక మగుట వలన ఎగుడు 

దిగుడు [పచెశములలో పయనించుట వలస స్వల్ప కాలమునందే రథము విరిగి 
పోవును. అడే విధముగ మిధ్యాహోర విపోరములతో మనుష్యుడు 

గూడ మధ్యకాలమునస ఆయస్సును కోల్పోవును. వరిశుద్దమైన తైలముతో 

నింప బడిన దీపము (పకా శవంతముగ వెలుగును. అదే దీపము కీటాదుల చేత, 
కా లికమైన [పభంజనములచెత వెంటనే చల్లారును. మరియు స్నేహము తగ్గి 
నందు వలన గూడ చల్లారును. ఇదియే శకాలికమని చెప్పుచున్నారు. 

అ హిశావోర సేవన వలన కాలమరణము, అహితాహాోర విహార సేవన వలన 

అకాల మరణమును మానవుడు పోందుచున్నాడు. అందువలన సమ స్త కార్య 

ములను వదలి వెట్టి మొట్టమొదట శరీరమును కాపాడవలయును. ఎందువల్ల 

ననగ, శరీరమనునది ఉన్న నే శరీరమందలి భావములకు పుష్టి వర్ప్చడును. శరీరము 
నశించిస, తక్కిన అన్ని భాగములు వెంటనే నశించును. ఎట్టనగ, నగరమును 

నగఠవాలకుడు, జాగరూకుడ. రథి.చునట్లు రథము గలవాడు, తన రథమును 

రతీంచయునట్లు మే థావియెనవాడు తన శరీరమును రతీంచుకొనునట్లు సర్వులు 

తమతను కార్య నిర్వహణమునందు జాగరూకతతో మెలగవలెను. 

భజిలోఖ ; సమతల (పదేశమున పయనించునట్టి, తాను మోయగలిగినంత 

బరువును భకించునట్టి రథము ఎట్టు దానికి నిర్ణ తమైన కాలమున నళించునో, 

అశే జిశేందియులై. న మానవుల యుక ఆయుర్హాయము పథ్యకర మైన ఆవోర 

నివోరములు చెసినప్పటికిని, సకాలమున “మరణము సంభవించును. ఆత్మని గ 

వాము లేని వారికి, మరణ విషయమై కాలనిర్హ యము చెప్పబడలేదు. మరియు 

తాను మోయ లేనట్టి బరును గలిగెనట్టి, ఎగుడు దిగుడు (ప్రదేశముల యందు 

సంచరించునట్టి రథము న్వల్పకాలమున'ే నశించిపోవును. అశ్రు వరిశుద్దమయిన 
తె లము, మరియు దళ గల్లినట్టి దీపము, కీటకాదుల చేత పీడ్తింపబడి నను దానీ 

యందలి త లము అయిపోయినను అదె నఖించును, అన్తే పురుషుడును మిథ్యా 

హర వి విహారములచేత, రోగ గస్తుడై. అనతి కాలమునం దే మరణించును. దీని 
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భావార్డ మేమనగా, పరిశుద్దమైన తెలము గల దీపము క్రీటకాదుల చేత పీడింప 
బడనిదై, ఎట్టు [పకా ళవతము గలిగియుండునో మరియు తె లము అయిపోవుట 
చేత ఎట్టు నాళమును పొందుచున్నదో అక్షు పురుషుడు, జాగరూకతతో నున్న 
ప్పటిశిని నశించుచున్నాడు కాని అతను నియమితమెన ఆయుర్దాయము కలిగి 
యుశ్నప్పటికిని, స్నెహాము పూర్తిగా ఉన్నప్పటికి గూడా దీపము, వాతాదుల 
చేత పీపీంవబడినదై , ఎట్టునశించుచున్న దో అక్ష మిథ్యాపచారములచేత కూడా 
పురుషునికి ఆయుతీణత నిశ్చయముగ ఏర్పడుచున్నది. అందువలన పురుషుడు 

సమ_న్త కార్యములను వదలిపెట్టి, మొట్టమొదట శరీరమునే రతింప వలయును. 
ఎందుకనగా శరీరధారులై నమానవులకు శరీరము లేకపోయినయెడల దృష్ట 
[పయో జనములు, అదృష్ట (ప్రయోజనములు గల సర్వుపదార్హ ముల యొక్క 

అభావము ఏర్పడును, 

మూ॥ ఆహార కల్పనా పాతూన్ స్వభావాదీన్ విశేషతః సమీవక్య హితమళ్నీ 

యాత్ దేహోవ్యూవోర నంభవః -184 

(పతివదార్థము ; ఆహోారకల్పనా పాతూన్ = అహారముయొక్కతయారు 

చేయు విధిలో నుండు కారణములయిన; సన్వభావాదీన్ == స్వభావము 
సంస్కారము మొ॥ వాటిని;  విశషతఃహ౩పెేేషముగ; నమీత్యు=నమీతీం చి 

హితమ్ = పత్గ్యకర మైన ఆహారమును; అశ్నియాత్ = తీనవలయును, తథాహివా 

అది యుక్త మే గదా; ఆహార సంభవః=ఆహోరము వలన పుట్టినది; చేహీ= 
శరీరము. 

తాత్సుర యు : ఆహారమును తయారుచేయు పద్దతిలో అనగా అహా 

రము యొక్క స్వభావము, ఆహారము యొక సంస్కారము ము॥ కారణ 

ములను, చాగుగా విచారణ చెసి, ఆ ఆపహోరములలో వది హితముగా నున్న 

ఆ ఆహారమును భుజించవలయును, ఎందుకనగా ఆహారము వలన వుట్రినది శరీ 

రము. ఈ విషయము ఉపనిషత్తులయందు కూడ, చెప్పబడి యున్నది. ఎటులనగా 
“ఆకాశా ద్యాయుః, వాయోర్గగ్నిః, అగ్న రాపః, అద్భ్యృః పృథివీ, పృథివీభ్యః 

ఓపధయః, ఓమణెభో అన్నం, అన్నాత భూతాని జాయంతే” అని కలదు. ఈ 

శరీరమును ధరించు భూతములన్నియు, అన్నము వలననే పుట్టినవి. అందుకే 

"కలౌ అన్న గతాః (ప్రాణాః అనగా కలియందు |పాణములు అన్నమునకు 
సా్వాథినములుగా నుండును. అందువలన ఆ అన్నము పథ్యముగా నున్న 

యెడల అది జాఠరాగ్ని చెత సరిగ పొక్రమును చెందింపబడిశరీరఠమునందలి నమస్త 

కోళములను సరియెన సమయములో వృద్ది పొందించి, శరీరమునకు తుష్టిని, 

పుష్టిని | వసాదించి, ఆరోగ్యమును పరిరతీంచుచుండును. కావున ఆ అన్నము 

చేత, మానవుడు మొట్టమొదట తన శరీరమును తాను రతుంచుకొనవలయును, 

29 
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మూ॥ థీ లజ యం[తణా లోభ హర్ష శోక వళఠలగతః -1రిర్ 

న జాతు ధారయే ద్వెగాం సద్ది నర్వాపదాం పదమ్. 

(వతివదార్గము : భిజాథభయము;  లజ్ఞ్జడాసిగ్గు;, యం(త్రణాడాకస్టము; 

లోభ =పిసినిగొట్టుతనము; వార్ష డానంతోషము; శోకడాశోకము; వీటన్నింటి 
కిని, వళంగతః లోబడిన వాడై; పెగాన్ దమూతాది చతుర్దశ వేగములను; 

నధారయేత =అడ్డగించ కూడదు; తద్ధి=ఆ పగ రోధమెశే; సర్వాపదాం = 
అనేక ఆపత్తులకు; పదంహస్టానముగ; అ_స్తిడాఉన్నది, 

తా త్త్రల్యము : భయమునకు, సిగ్గునకు, కష్టమునకు, పిసినిగొట్టుతనము 

నకు, సంతోవమునకు, దుఃఖమునకు లోబడినవాడై. పురుషుడు మూ|తాది చతు 

రళ 'వేగములను ఎప్పుడును అడ్డగింపరాదు. ఎందుకనగా, ఈ వేగములను అడ్డ 
గించుట వలన నమ స్తమైన ఆపదలకు మానవుడు గురి యగును. 

మూ॥ హితమభ్య స్యత వుంసో నాకాలే శాల దంష్ట్ర 9యా -130 

నంజాయ తే పకామర్భో బభో తా పెం| దియాయు షామ్ I 

(పలతినదార్లయు ; మొతము = వళ్ట్యకర్యెన వనువులన. ; అభ్య న్యతః ఎ ల్ల 
అ Gm ౧ జాం యా 

ప్పుడు సెవించుచున్నట్టి; బలో తా హేం| దియా యుషాష్స్ = బలము, ఉత్సాహము, 
పుష్టి గల ఇం | దియములు, ఆయుర్థాయము గల; పుంసాఃడాపురుషులకు; కాల 

దంష్ట్ర యా మృత్యువు చేత; అకాలే= కాలము గాని కాలము నందు; పరా 

మర్శః = పరామర్శము; న నంజాయ శె = కలుగదు. 

తొత్మ్రర్భంము ; పథ్యకరమైన ఆహార పదార్ణములను, నిరంతరము అభ్య 

సించు వారలు, బలము, ఉత్సాహము, ఇం దియములు. ఆయురాయము గలు 

పురుషులు అకాలము నందు మరణము ను చెందరు. 

మూ॥ అహితాని చ న్తన్యజ్య దోషమప్యావ్ను యాద్యది - 187 
తథా పాస న ణా మాయాతి సాధూనా మాత వానితి 

(వతివదార్థియు : చడామరియు; అహి తాని=అహితకారులై న వస్తువులను; 
సంత్యజ్య= వదలి 'పెట్టినప్పటికిని దోషం == రోగాది రూవమైన దోషము; యది 
ఆప్పుయాత్ =పొందిన యొడల; తథా౭పిడాఅమ్లైనప్పటికిని ఆత్మవాన్ దానం 
యమిర్రున పురుషుడు; సాధూనాం = సాధువుల యొకు; :అన్ఫణ్యాం=బుణ 
రహితత్వమును (అప్పు తీర్చిన వాడుగా); ఆయాతి = పొందుచున్నాడు. 

తాత్పర్యము వ అపథ్యాహార విహారములను వదలి ఐట్టనప్పటికి, దెవ 
వశము వలన, రోగ రూవమెన దోషము తన్ను ఆవరించిన యొడల బుదిమంతు 
డై న మానవుడు సథ్యాాహోర విహార (కమమునె అను వ్చించ వలయును. " ఎందు 
కనగ వథ్యాహార విహారముల నాచరించువాడు, మంచి పనులనే చేయును కాని 
చెడు కార్యముల నాచరింపడు. ఇట్లు మంచి వనుల నాచరించిన యెడల సాధు 

శ 
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పుంగవుల యొక్క బుణము నుండి విడువబడిన వాడగును. ఈ విషయములో 
తన శెట్టి బాధ యర్చడినదని చింతింపవలదు. కష్టమును భరించుటయే బుణ 
విము _క్తికి పాతువగును. 

మూ॥ యచ్చరోగ సము జ్ఞానం నశ క్యమివా కేన చిత్ _138 

పరిహర్తుం న తత్చాఏప్య శోచితవ్యం మనీషిణా। 

(పళతిపదార్థము :ఇపహా = ఇట్టిస్టితిలో; కేనచిత్ = ఎట్టి, వయత్న ముతోకూడ; 

యత్రోగ సముజ్ఞానము = =-యే రోగము పుట్టుటకు కారణభూత మెనదో; తత్ = 

దానిని, పరివారుం = తొలగించుటకు; న శక్యం ఊఒ సాధ్యపడదు, తక్ ఆ కష్ట 

మును; పాప్య పొంది; మనీపిణా = బుద్ది మంతుడై న పురుషునితో; నళోచి 

తవ్యమ్ = చింతించకూడదు. 

తాత్న్రర్యాము : పథ్యాహార విహార కమానుపానము నందు కూడ, రోగ 

ములు సంభవించిన యొడల, ఆ రోగములను శమింవ చేయటకు సాధ్యము 

కాదు. కాన వచ్చిన రోగరూపమైన కష్టమును బుద్దిమంతుడై న పురుషుడు అనుభ 
వించవలయు సె కాని చింతింపకూడదు. 

మూ! పహితావోర వివోరాళాం౦ నచాచారనివేవిణామ్ -189 

లోకద్వయ వ్య పఏేళచులాం జీవితం వ్యామృతాయ శే || 

(వతివదార్గము : పా తాపహోార ఏిహారాశాం=పథ్యకరములై. న ఆహార 

హారములను చేయువారి యొక్క; సదాచార నిషేవి ణామ=న్వస్థవృ త్త తము 

నందు ఉపదేశించివ విధులను పాలించు వారియొక్క; లోకద్యయ' వ్య చక 

బామ్ = ఇహాలోక పరలోకము లనబడు శెంటిని గూర్చి చింతించువారి 

యొక్కయు; జీవితమ్ = జీవితము; అమృతాయ తి = అమృతమగు చున్నది. 
(వాడు దేవత యగును). 

తాత్రర్భోయు : ఏ మానవుడు హితకరములై న ఆహార విహారములను 

సేవించుచున్నాడో, సదాచారములను పొటించుచున్నా * ,ఇవాలోక వరలోక 

ముల యందలి విషయములను ఎల్లప్పుడూ మననము చేయుచున్నాడో, అట్టి 

మానవుని యొక్క జీవనము, అమృతమయమగుచున్నది.అట్టి మానవుడు అమరు 

డగుచున్నాడు. 

లలిలోఖ : అన్తే శాల్యాదులను ఆహారముగా మామ్చునపుడు చేయు నం 
సారమును, మాత్రను, ఆ (దవ్యముల యొక్క స్వభావ, స్వరూప పిశేనము 
లను బాగుగా సమీవించి వాటిలో ఆయుష్కామీయుడై న పురుముడు, హితకర 

మైన ఆహోరమునే భుజింప వలెను, ఎందుకనగా ఆహారమునుండియే దేహము 
ఉత్పత్తి యయినది. అక్ష భయము, సీగ్గు, కష్టము మొ॥ వాటికి, లోబడిన 
వాడై పుగుషుడు, మల మూత్రాది వేగములను ఎప్పుడుకూడ అడ్డ గింప 
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రాదు. అట్టు చతుర్దశ _ వేగములను అడ్డగించుట వలన, అనేక ఆవ 

దలకు స్థానమగును. హితాహార విపోరముల నభ్యసించు మానవుడు, బలము, 

ఉత్సాహము, ఇం|దియుములు, ఆయున్సు వీటిని మృత్యు నన్నిధికి చెర్చడు. 

అనగా బలాదులు మృత్యు దంష్ట్ర "ల చేత, ప రామర్శింపబడవు. ఒకవేళ హితోవ 

చారములను ఆచరించినప్పటికిని రోగాదు లేర్చడిన ఎడల అహితములను 

వదిలి పెట్టనప్పటికిని,  _దెవవళము వలన పురుషుడు రొగ్యగస్తుడై న యెడల 
ఆ కష్టమును ఆత్భున్నిగవాము గల పురుషుడు, అనుభవించవలయునే కాని 

వచ్చిన కష్టమును గూర్చి చింతింపరాదు. ఎందుకనగా ఆ కష్టముల ననుభ 

వించుటచే సాధుపుంగవుల యొక్క బుణము నుండి విడువ బడిన వాడగును. 

ఈ విషయములో ఆ రోగములు దై వకారణము వలన పుట్టినవి కావుననూ, అవి 

పరిహరించుటకు వీలు కానివగుట వలననూ ఆ విషయమును గూర్చి వండితు 

డైన వాడు, ఆలోచింప దగదు. ఎట్లనగా ఏ మానవుడై తే హితమైన ఆహార 

మును, హితమెన ఏిహారమును సేవించుచున్నాడో ఆ మానవుడు సాధువుంగ 
వుల ఆచారమును, శీలమును, ఆచరించుచున్నాడనియే భావము. మరియు ఏ 

మానవుడై తే ఈ లోకమును గూర్చి, వర లోకమును గూర్చి ఎల్లప్పుడూ చిం 
తించునో, అట్టి మానవుడు అమృతత్వమును పొందును. అనగా అమూుడగునని 
భావము, 

మూ॥ గధ (గామ్య సుఖ వళ్ళః కైశాంనాం హత నతుథః। 

మూఢో జీవత్య నర్గాయ దుర్గతిం పరిబృంవాయన్ ॥ 

విదుషాంతళ్ళరీర స్థా న్నిత్య: సన్నిహితా నరీన్ । 

జి త్వా్వ్ర వర్జ్యాని వర్హ్యాస్ చిరంజీవితు మీచ్చతా॥ 

తదా ల్యే చాను బంగే వాతస్యాత్ కర్మా శుభోదయమ్ 

స్మరణ్ఞాకేయ వచసో నధీమాన్ కర్తు మర్గతి॥ 

(వలివదార్థము ; మూథఢథః=-మూథుడు; (గామ్యనుఖ = గామ్యనుఖము 

నందు; గృధ్నుః= ఏ విషయమునందైై నను తెంపులేని ఆశ గలవాడై. (తవు డె) 

కెశానాండారోగలోభాది కష్టములకు;వళ్యః = స్వాధీను డై ;తథా=ాఅ్లై; హితస 
తృుథః =వదలి ట్ట బడిన సాధువుల యొక్క నూర్గము గలవా డె; దుర్గ తిం దుర్గ 

తిని; పరిబ్బంహాయన్ =వృద్ది పరచుచూ; అనర్హాయ =-అనర్థ ము కొరకు; 

జీవతి=-జీవించుచున్నాడు; విదుపూడాపండితుని చేత; అంతశ్ళరీరస్థాన్ =లోపలి 

శరీరమునందున్న; సన్ని హితాన్ =మిక్కి లి సన్నిహితము శ .న;అరీన్ =రోగాది 
రూవములయిన శ్య్తువులను; జిత్వాై౭ైజయిం చి; వర్హ్యాని=విడ్ చి "పెట్ట దగిన దిన 

చర్య యందు చెప్పబడిన వాటిని; వర్ట్యాని = పీడువదగినవి; యః == ఎవడు; 

చిళం = చా లకాలము; జీవితం = జీవించుటకు; ఇచ్చృతాడాకోనుచున్నా డో; స 

వాడు; ఆ (కెయ వచసహో = ఆ| తెయుడు చెప్పిన వాక కరమ. లను; సరన్ == 

సరించుచూ; శుభోదయం కర్మా = శుభమైన కర్మను; ధీమాన్ = బుద్దిమం 
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తుడు; కర్తుం = చేయుటకు; నార్హ తి = తగడు. 

తాత్సర్యము మూఢుడు ఇంద్రియ సుఖముల చేత తృప్తి చెందిన 
వాడై రాగలోభాది కైశములకు లొంగినవా డై దుర్గ తిని కల్గించు కార్యములను 
వృద్ది పరచుచూ, అనర్థము కొరకు జీవించుచున్నా డు. మరియు అకు విడిచి 
పెట్టబడిన సాధువుల యొక్క మార్గము గలవాడై జీవించుచున్నాడు. అందువలన 
పండితు ,డెన వాని చేత, శరీరములోనున్న అతి సన్నిహితులైన, రాగాదుశై న 
శత్రువులను జయించి వర్ణించ వలయును. ఎవడు చాలా కాలము జీవించ వలయు 

నని కోరుచున్నాడో వాడు తర్వాత చెప్పబోపు ఆ|కేయ మహర్షి యొక్క 
వాకుy-లను సర్తిరించుచూూ, అమంగళ కార్యముల నాచరించ రాదు. తతా 

అము నందు ఉపభోగ్య మైన శుభ ఫలములకు కారణము లె న అనుబంధములను 

ఆగామి క౭లమందటు వచ్చు అశుభ ఫలముల కారణమును తెలునుకొని, మాన 

వుడు నర్వదా మహర్షుల యొక్క ఉపదేశములను పాటించుచూ సత్యజవనమును 
గడుపవలయును, 

కోళీలౌఖ : వ మూఢుడై లే (గామ్య నుఖములకంకితుడై  రాగలోభాదు 
అకు వళంవదుడై నరకమునకు వెళ్ళు కార్యములను వృద్ది పరచుచూ జీవించు 

చున్నాడో వాడు అకాల మరణములకు గురియగుచుస్నా డు. అశు వాడు 
సాధు పుంగవుల యొక్క మార్గమును కూడ విడిచి పెట్టుచున్నాడు. తక్కిన 

విషయము ఆతాత్పర్యాంశ మే. 

ఇట్లు ఇందు అను వండితుని చేత (వాయబడిన అష్టాంగ నం|గవా 
త. నందలి సూత స్థానము నందు తొమ్మిదవ అధ్యాయము సమా 

ము చేయబడినది. 
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పదవ అధ్యాయము 

అధాతో అన్న పానవిధి మధ్యాా్యయం వ్యాఖ్యా సామ ఇతిహస్మావు 

రా| తయాదయోమపహార్ష యః. 

(వతివదార్థమ్లు ; అథ =పూజ్యార్థము; అతః =ైఇందువలన; అన్న పాన 
విధిం=అన్నపానములను గురించిన నియమమును; వ్యాఖ్యాస్యామఇతి = విశేమ 
వివుఖీకరణ చేయగలమని; ఆ| ₹యాదయః == ఆ | లేయుడు "మొదలుగాగల; 
మవార్షయః=తికాలవేదులై న బుషులు; ఇతి అని; ఆహుస్థ చెప్పిరి. 

తౌత్బృర్యామయు : అన్నపానముల దై నందిన ఆవపయోగా ర మెన విధి విశే 
వములను ఆ(తెయాది మహర్షులు పూఠ్వాపరనమన్వయ పూర్వుకముగ వివుఖీక్ష 
రించగలమని ఈ అధ్యాయ (వారంభమున పూ జ్యార్హ పూర్యకముగ చెప్పిరి. 
క ఠినరూపమును [దవరూపమునై న యావోరద్రవ్యములకు నంబంధించిన విశేవ 
క్టత్యంజులును వేరువేర యీ అధ్యాయమున చెవు బడును. 

కోలిలోఖ : బాగుగ రకింపబడిన అన్నపానములై నను శ్యాస్త్రవిధినతి[క్ర మించి ఉవయోగించినయెడల వ్యాధి రూపముగనో లేక మరణమో చేయును. అందువలన శా స్త్రవిధిననునరించియే అన్న పానములను ఉపరోగించ వలయును, ఈ విషయమును విశేషమైన విధినియమములను బోధించుటకే ఈ అధ్యాయము 
నారంభించుచున్నారు. 

ఎ స్యా. : కాన్నైఒగ్నా(మియతే యుకే చిరంజీవత్యనామయ; 
రోగీస్యాత్ విక ఫలే, మూలమగ్నినస స్మాన్నిరుచ్యశే॥ 

(చచి 15అ, 4కే.) 
చరకనంహి తలో ఇట్లుచెప్పబడినది. జాఠరాగ్ని చల్లారిన యెడల మాన వుడు మరణించు ననియు, రోగరహితుడుగానుండిన ఎడల చాలకాలము జీవించు ననియును చె వాక్యమునకర్ణము. భగవదీతలో యోగీశ్వ రేశ్వరుడై న కృష్ణపరమాత్మ స్వయముగ ఉవచేశించిన అమృతవాక్కులలో ఇట్లున్న ది. 
“అవాం వె శ్వానరో భూత్వా [పాణినాం దేవొమా | థితః , (వారా పాన సమాయుక్త 8 పచామ్యన్న ౦ చతుర్విధమ్ ".జారరాగ్ని న్యకూమువను ధరించి మాన 
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బట్టి జాఠరాగ్నిని అతిజాగరూకతతో రతీంచవలయును. ను[శుతమునందు 

(నూ [అ [£6 కిక)“ లోకస్య ఆవోర; స్టిత్యుత్పత్తి వినాశ పాతుః, ఆవోరా 

"దేవ అభివృద్ది, బలం ఆరి రోగ్యం వర్లేందియ[పసాదశ్చ"” అని కలదు' మానవులు 

భుజించు చతుర్విధాహారములు లోకముయొక్క- స్థిత్యుత్పతి, వినాశములకు 
కారణము. ఆహారము శరీరవృద్ది, శరీర బలము, కరీరారోగ్యము, శరీర వర్ణము, 

ఇం[దియములకు |పనన్నత్వమును [పసాదించును. జాఠరాగ్ని స్వరూపమైన పర 

మాతత్రియు చతుర్విధాహారములను పచనముచెయును. అందువలన యృజైళ్వరు 
జె న పిశ్వాతగ్రకుడై న వై శ్వానరునికి యజ్ఞ యాగాది [క్రతువులద్వారా తృప్తిని 

గలించి ఆళీస్సులనందిన మానవులకు చతుర్విధరూపమెన ఆహారము జాఠరాగ్ని 
చేత్ర పక్వము చేయబడి రసాదిధాతువులకు సమానమైన వృద్దినిచేకూర్చి ఆయు 
ర్వృద్ది ట్లు క రర పుస్టి న మానసి కానందమును సాత్వి కావస్టతో కూడిన ఆత్మసాంయ 

మీత్వశేమును (పశాదించి ఇహవపరరూపమైన సౌఖ్యముల కుపాధియె ఉభయతార 

కముగ ఏిలసిల్లును, 

మూ॥ పిధివిహిత మన్న పాన మి స్రైం[ దింయోర్థ మాయతన మాయు 

పో|బువశే। యచదాయత్తానిహోరజ స్తజోభాత్విన్లి ్యయబల తుష్టిపుష్టి (పతిభారో 

గ్యారని, తది ననాచ్చానృరాగ్నఃస్టితిః, అగ్నిమూలంచ చెవాధారణమితి, 

(వతివదార్గయు : విధివిహొత మన్నపానం=శా(స్త్రవిహితమైన అన్న పాన 

ము; ఇమం దియార్గ్లం == ఇం[దియార్జముల కభిముతమెనది, ఆయుషః=ఆయు 

స్సునకు; ఆయతనమ్ =నిలయమైనదిగా; [బువతెడాచెప్పు చున్నారు, తథాహిడా 
అదియు_క్ర మే; ఓజ ైజోధాత్విన్లి ియ బలతుష్థ్రిపుష్టి 1పతిభారొ గ్యారీని, ఓజా 
అష్ట వింద్వాతత్రికమైన ఓజస్సు; చెబు శరీరకాంతి, ధాతు == రసాదిధాతు 
వృద్ది; ఇం[దియ= చమ రాడిన్లి | యములకుశక్సి ; = శరీరబలము; తుష్టి = 

మానసికా నందము ; పుష్టి = శరీరోవీచయము; (పతిభా=నవనవొ చేరిన శాలి 

త్వము; ఆరో గ్యాదీని =ఆరోగ్యము మొదలగునవియదాయత్తాని = పథ్యకర మైన 
అన్న పానములకధినమైనవి; తదింధనావఆహోర మే ఇంధనముగాగల; స్థితః హస్ట్రితి; 

అస రగ్నః=జాఠరాగ్నికి; ఆస్తి చకలదు; అగ్ని మూలంచచఅగ్నియే మూల 

ముగాగలది; చేవాధారణం = శరీరమును ధరించునదిగా;బుషయః = మహర్షులు; 

(బువతడాచెప్పుచున్నారు, _ 

తౌత్నర్భయు : ఇం|దియార్థముల కభిమతమైన, శా(న్త్రముచెత విధింవ 

బడిన అన్నపానములు ఆయున్సునకు (జీవితమునకు) నిలయమై నవిగా మహర్షులు 

చెప్పుచున్నారు. ఓజస్సు, తెజస్సు, శరీరకాంతి ర సొదివృద్ది, ఇం దియపటుత్వము, 

ఆరోగ్యముమొదలగు శారీరక్ర' ధరశ్రములన్నియు అన్నపానముల కథినములై నవిగ 

పేర్కొనబడినవి. ఆహారమనే ఇంధనములే జాఠరాగ్ని [పబోధకములు, అట్టి 

జాథరాగ్ని యే శరిరథారణమునకు మూలమన్నింయ్యునుడ్డి విరి | 
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కోలిలోఖు : విధివిహిత మెన అభిమతమెన రసవర్ణాదియుకమెన ఆహోరపానీ 

యములు ఎల్లపుడు జీవితమునశకా [శయమని ఆచార్యులు చెప్పుచున్నారు. కార్య 
షి 

కారణ భావమువలన ఓజస్సు మొదలగు శరీరభావములు ఆహారపానీయముల 

కధీనములె యున్నవి. అ న్తరగ్నినంధువకములుగ ఈ ఆహారపానీయము లే 

ఇంధనములవలె ఉపకరించుచున్నవి. ఆ అస్త రగ్నిస్టితియే చహాధార ణమునకు 

ముఖ్యకార ణమగుచున్నది' 

బి.వ్యాం. : అన్న పానస్వరూప విషయములో చరకమునందు “ఇష్టవర్ణ = 

సేవ్యమానం" సూ 27/కినూ. అనియున్నది, అతగ్భకించపెనది, శరీరమునకు 

పథ్యమైనది, ఇష్టమైన వర్జ్శగన్టరస స్పర్శలుగలది అగు వీథివిహితమైన ఆహార 

పానీయములు మానవులయొక్కా [పాణములకు ఆధారమని వ్ర ద్యవర్యులు 

చెప్పిరి. ఎట్ట్లనగ అహారములెనియెడల (పాణి జీవించుట లేదు. ఆహారళ్ట్మన్న 

పుడు జీవించును అను అనుభవ సిద్దమైన జ్ఞాన మొక (పత్యవనిదర్శనము* కము 

నందలి సమ న, మానవులు ఆహోరమున్నపుడే జీవింతురు. ఆహారము లేనినాడు 

జీవించరు. ఇదియే అన్వయ వ్యతి రెకియని నె య్యాయికులు చెప్పుదురు. కాన 

అన్వయ వ్యతిరేక దృృష్టాంతములచేత |ప్రాణములు నిలిచి యుండుటకు, 

అన్నము కారణమని అనుమానముచేత నూహింవబడును. అట్ట అనుమానముచేత 

స్థిరపడిన జ్ఞానము [పత్యవము కావున అట్టి (పత్యవజ్ఞానముచెత [ప్రాణులకు 

[పాణముగ నుండునది యాహారమని ఏర్పడును. [కమాహోరమును భుజించుట 
చెత జాఠరాగ్ని వృద్దియగును. జాఠరాగ్ని బాగుగా నున్నపుడు (పాణములు 

నిరపాయములుగ నుండును. “బల మారోగ్యమాయుళ్ళ్చ (పాణళ్చాగ్నా 

(పతిప్టితాః నూ/అ/27-842. అట్టి (పాణమున కాధారమైన జాఠరాగ్నికిని 
సాతువుగ నుండుటవలన ఆహారము (పాణమని చెప్పబడును. శాస్ర విహితా 

హోర సేవనవలన మనోబలమేర్పడును. శరీరమునందలి రసరకాది ధాతువులకు 
బలము కలుగును, శరీరవర్షము చతురాదీం|దియములకు [పనన్నత పర్పడును. 

ఇందుకు విపరితముగ నడచుకొనిన ఎడల శరీరమునందలి సర్వశరీర భావములకు 

నాళ మేర్చుడును, 

మూ॥ అశాత్శవాన్ స్వభావ సంయోగ నంస్కార మాతా దేశ కాలో 
పయోగ వ్యవస్థా సపాహోర కల్పనా విళపాణాం స్వాస్థార్థిసా్వన్త్య ఫలానాం 

హెతుభూతాః సమీత్యు హిత మేవానురుభ్వేత, త |తస్వభావతః దివ్యోదక రక్త 
శాలి మష్టిక ముద్లెణ లావాదయోలఘవః, శీరేతు (వీహిమాపానూపామిషాద 

యోగురవ ఇతి, తేఖల్వపి సంయోగాది విశేషె రన్యఖాత్వం (పతిపద్యం శే॥ 

(పతివదార్థము : అథడాతరువాత; ఆత్మవాన్ == బుద్ది గలవాడు; స్వాస్థ్య 
అస్వాస్థ్య ఫలానాం=ఆరోగ్య అనారోగ్య ఫలములకు; పాభూతుతాః వ కారణ 
భూతములై న; స్వభావ - వ్యవస్థ్థాః = స్యభావము,సంయోగము, సంసారము, 



పదో అధ్యాయము 457 

మాత, 'దేళము. కాలము, ఉపయోగ వ్యవన్గలై న, నప్తాహార కల్పనా విశీపా 

౯ా ండాపడు విధములైన ఆహార కల్పనా విశేషములను, నమీక్ష్యు= బాగుగా 

సమీతీంచి, హిత మేవడాపధ్యమై న దానినే, అనురు భ్యత = ఉపయోగించుటకు 

(ప్రయత్నించ. వలెను (అనుసరించవలయును), త[తాఆ సప్త విధాహారము 

లలో, న్వభావతః=ాన్వభావము వలన, దివోదక = వర్ష జలము, ర_కృళాలి = ఎట్ల 
రాజనాలు, వష్టిక = అరువది దినములలో తయారగు ధాన్యము,ముద్గ = పెసలు, 

ఏణ=ా లేడి, లావాదయః =ఊలావుక పిట్ట మొదలగునవి, లఘవః = లఘుగుణము 

గలవి, తీరవాఆవుపాలు, ఇకతుడావెబుకు రసముతో చేయు పదార్థము, (పహి= 

(హొ ధాన్యము, మావ = మినుములు, ఆనూపామీపషాదయః చఆనూవ జంతు 

వుల యొక్క. మాంసము మొదలగునవి, గురవఇతి గును గుణములు గలవని, 

ఏత = ఇది, న్వభావతః =స్యభావము వల్లనే, భవంతి = అగుచున్నవి, 'కేఖల్యపి డా 

ఆ (దవ్యములు గూడ, నంయోగాది విశెఃహనంస్కారము మొ॥ విశేషముల . 

చేత, అన్యధాత్వం =విపరీతత్వము, (పతిపాద్యంతే = | పతిపాదింపబడుచున్నవి. 
తాత్న్రర్భ్యంయము : జితేం[దియుడై న మానవుడు స్వభావా-నంయోగ-సం 

స్కార-మా | తా- దేళశ-కాల ఉపయోగవ్యవస్త్థా అను పడు విధములై నఆహోరకల్పనా 
భేదములను బాగుగా నమన్వయించుకొనవలెను. మరియు ఈ వడు విధములైన 
ఆహార కల్పనా విభేదము లీ ఆరోగ్య రక్షణమునకునూ రోగోత త్తికిని కారణ 

భూతములగుచున్నవి. కాన హితమును కలిగించు ఆహారములను చేయుచూ 

అహితాహారములను విడువవలెను. చరక సంహితలో ఆవోర కల్పునాభేదములు, 

(పకృతి-కరణ-నం యోగ -రాళశి- దెశ-కాల-ఉపయోగసంస్థా-ఉప యో క్తా అని ఎని 

మిది వీధములుగ చెప్పబడినవి. “తథ్యతా- పకృతి కరణ నంయోగ రాళిదేశకాలో 

పయోగ సంస్టోపయో కృష్టమాని భవ న్లి-(చ-వి-అ-1)". స్వభావ లవణము : 

వర్ష జలము, ఎల్లి రాజనాలు, మష్టిక ధాన్యము, పెనలు, లేడి, లావుక పిట్ట, 

మొదలగునవి | వాకల్రతీకముగ అభఘుగుణమును గలిగియుండును. పాలు, చెరుకు 

రనముతో చేయు పదార్థము, (వీహిధాన్యము, మినుములు, ఆనూవ మాంసము 

'మొదలగువవి న్వభావముగ నే గురుగుణము గలవి. ఈ విషయములో “గురూ 

రాం లాఘవం విచాంత్ నంస్కా- రాత్ సవిపర్యయమ్. (వీహిర్హా జాయ థాచన్యుః 

నక్తూనాం సిద్ద పిండకాః.” చ/సూ/ఆ27/ల8 ౪ళ్లో,అని కలదు.సంస్కా రాది విశెవ 
ములను పొందినపుడు గురుగుణ [దవ్యములు లఘుగుణమును లఘుగుణ (దవ్య 

ములు గురుగుణముగలవిగనూ మారుచుండును. ఎట్లనగ దీహి(వడ్డు)తో చేయ 

బడినవి సేలాలు. |వీహి గురుగుణము, పేలాలు లఅఘుగుణమునుక లిగియుండును. 

కోలిలోఖ : బుద్ది నువయోగించు మానవుడు అన్నము యొక్క న్వభా 
వాది స్ప ఆహార కల్పనా విశేషములను బాగుగ నూత్ముబుద్దిచేత నమీథించి 

హితమైన దానినే ఉపయోగించుటకు [పయత్నించ వలెను. అహితమెన దానిని 

విడిచి పెట్ట వలయును. వై నుఛావారింఛిన ఆహార కల్చనా విశేషము లెడ్డున్లు 
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హితాహితములకు కారణభూతములుగ సెరొ_నబడినవి. ఆహార దవ్యములు నం 
యోగ విశేషముచెతస విలక్షణమైన కార్యమును చేయునవిగ అగుచున్నవి. 

డివోదకాదులు స్వభావముగనే లఘుగుణము గలవి. జీరాదులు గుకుగుణ 
ములు గలవి.కాని సంస్కారాది విశేషముల చేత వై వరీత్యమును గూడ పొం 
దును. ఇచట శేవలము లక్షణము మా|తము చెప్పబడినది. వివరణము మా|శాది 
(పకరణములో చెప్పగలము. 

మూ, త|త సంయోగోనామద్యయోార్భహూనాం వా [దవ్యాణాం సం 

హాతీ భావః! నవిశేషమారభశే, యునైశకైకళో (దవ్యాణి, నంస్కారస్తు 
తోయాగ్ని నన్నికర్ణ శౌచా మనన _ దేశకాల భావనా భా జనాదిభిరుపజన్య తే, 
మా(తాపునః పిండపరిమాణతః సముఊచాయెన (పతి దవ్యా సేతయా చావోర 

రాళిః, దేళోదవ్యసోపయోక్తు కోత్సత్యవస్థా నే, తత _ పుననుపయోక్తా 

స్వస్థాతురత్వతః (పకృతి భేదతళ్చ పరిత్యుః,. 

(వతివదార్జము : త|త్రడావాటిలో; నంయో గోనామ == నంయోగమనగ 
ద్యయోా ర్వా= ౭ెంటియొక్ళ_ గాని; బహూనాం (దవ్యా్యాణాం కా ఎకు ్మ-వ (ద్రవ్య 

ముల యొక్క; సంహాతీ భావ దాయోగికతము; న =ఆ సంయోగము; విశేష 
మారభ తవవిశేషమును కలిగించును, యత్ =యే నంయోగమై తే కలదో; 
ఏకశః=ైఒకటిగా; న=శాదు. నె కడాఅనేకమై న; (దవ్యాణి = (దవ్యము 

లుగా; భవంతి అగుచున్నది. నంస్కారస్తు=నంసా్కారమై జే; తోయాగ్ని నన్ని 
కర్ష =అగ్నిజల నంబంధము; శౌచ = శు భత, మన్టన = చిలుకుట; చేశ= దేశము; 
కాల= కాలము; భావనా జ=న్వరనాదుల యందు కొంతకాల నూర బెట్టుట; 

భాజనాదిభిః పాత విశేషముల యందుంచుట మొదలగువాటి చేత; ఉపజ 
న్య తే = పుట్టింపబడుచున్న ది, మాతాపునః = మరల మా(తయనగ;పిండపరిమా 

అతః = పిండపరిమాణము తో;సముదాయేన = సముదాయము తో; (పతి దవ్యా పేక 
యాచ = (వతి దవ్యముయొక్క-అ పకళో ; ఆహారం *శి8= ఆహార సముదాయము; 

విభజ్య తె =విభజింపబడునున్నది. | దవ్యస్య = (దవ్యముయొక్క; ఉపయోక్తుః = ఎవ 
డై తేఉపయో గించుచున్నాడో ;ఉత్పత్యవస్థా నే=పుట్టుక | ప దేశమునుండి;సః దేశః = 
అట్టి దళము; త[త=ఆ దేశము నందు; పునః=ామరల; ఉపయోకా=ఉవయో 
గించువాడు; స్వస్థాతురత్వతః =ఆరోగ్యవంతుని అనారోగ్యవంతుని యొక్క; 
(పకృతి భేదశ్చ = వాతాది అష్ట విధ (పకృ్ళతిని గూడ; పరీక్ష్యుః = వరితీంప 
వలయును. 

తాల్ఫ్ర్యంయు : వేరువెరుగ న్వభావ సిద్దములై న గుణములు గల శెంచెసీ 
(దవ్యముల్నకై నను, అనెక (ద్రవ్యములతో నై నను ఏర్పడిన కూటమి సంయోగ 
మనబడును. అట్టి సంయోగము ఆ (ద్రవ్యములు వేరువేరుగ నున్న పుడు చేయనలవి 
కాని కార్యవి శేఘముల జేయనోపును, ఉధాహరణమునక్స్తు తేనెయ్ల నెయ్యియు. 
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సమానముగ నొకచోట చేర్చి సేవించినయెడల మానవులను చంపును. మరియు 
ఈ రెండు ద్రవ్యములును పరువెరుగ నున్నపు డుత్తమ గుణములను గల్లించును. 
ఇన్లై పాలు, చేపలు, తేనె ఒకటిగ చేర్చిన |పాణవారమగును. సంస్యారమనగ 
స్వాభావికగుణమున్నను ([పతి[దవ్యమునందును వేరు గుణమును కల్షించుటకు 
సాధనమగును. ఉదాహరణము : బియ్యమును బాగుగ కడిగి వడపోసి మరల 
సమానముగ నీళ్ళుపోసి ఉడక బెట్టిన యన్నము పొడిగ తయారగును. అప్పుడు 
బియ్యమునందలి స్వభావసిద్దమెన గురుత్వమును పోగొట్టి లాఘవమును కల్లించును. 
ఇది జలాగ్ని సన్నికర్షముచెత గల్లిన గుణాంతరాధానము. “నుధౌతః [వస్తుతః 
స్విన్నః నన్న వశ్చౌదనోలఘు ః” అని చెప్పబడినది. “భన్మరా శేరధఃస్టాపయేత్ " 

ఇత్యాది సంస్కారము దేశ క తము. పహాంసోదకాదుల వలన గలుగు విశేషము 

కాలక్ళతము. నీటికి నల్ల కలువలు మొదలగు వాటితో గలుగు పరిమళ విశే 

వము వాసనాక్ళతము'* [దవ్యాదుల భావనా విశేషముచే గలుగు గుణాంత రాధా 
నము భావనాకృతము, “త్రైఫలే నాయసీంపా[తాంక లే నాలేవయేత్ “ఇత్యాది 
స్టలముల యందు ఆయసాది పాతల విశేష నంబంధము వలన గలుగు విశేష 

గుణము భాజన(పా|త్రకృతముగా చెప్పబడినది. 

ఆహారమా[ త శెండువిధములు.! పిండరూపము,£.|[ పతి దవ్యా సేతీతము,. 

పిండ రూపములో ఆహార (దవ్యముల యొక్క గును లఘువులను విచారించక 

కుతీ యొక్క- రెండు భాగములను పూర్ణముగ నింపుట, ఇది సముదాయ 

రూపమైనది. దీనిని సర్వగురు అని చెప్పెదరు. (పతి ద్రవ్యమును గురులఘువులను 

సమీమించి గుమ్ముదవ్యములను తృృప్తిగను భుజింపరాదు, ఇది పర్మిగహ మన 

బడును. మా(త యనునది అగ్నిబలము నపేషించి యుండును 

'దేశమనగ స్థానము. ఇది రెండు విధములు. ఆహోర| దవ్యములకు సంబంధిం 

చిన (పదేశము'* ఇట్టి |పదెళము (ద్రవ్యముల యుత్ప త్తికిని, ఆహారమును భుజించిన 

వారి పచారమును, దేళ సాత్మ్యమును తెలుపును. ఆహారము నువయోగించు 

మానవుడు ఉపయో క యనబడును. ఓక సాతత్యము అట్టి యుపయో క 

కథినముగ నుండును. ఈ యుపయో క్ర ఆరోగ్య అనారోగ్యవంతుల లక్షణము 

లను వారియొక్క (పకృతి భేదములనున్నూ బాగుగా పరీటింప వలయును, 
ఇట్లు పరీకించిన యొడల రోగపీడితుల, ఆరో గ్యవంతులకు సంబంధించిన పిశేవ 

విషయము లవగాహాన మగును. 

కోళిలోఖ : సంయోగ మనగ అనేక (ద్రవ్యముల కలయిక అని అర్థము. 

ఆ కలయిక విశేషమైన కార్యము నారంభించును. వ కార్యమునై_ లే 
ఒకొక్క [ద్రవ్యము చేయజాలకున్నను వాటివాటి కార్యములనవి చేయుటలో 
సమర్థతను కలిగియుండును. ఆ (ద్రవము లేకే జలాగ్ని సన్నిక శ్రాదులతో 

స్తంపర్మ మేర్చడినయెడల విశ్తేషఫలగుణదాయ్లి అగ్యును, మాగత (పరిమాణము 1 
7 
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రెండు విధములు. పిండ పరిమాణరూపమొకటి. అది ఎట్టులనగ (దవ్యముల 

యయొక్క_ గుకులాఘవములను నమీతీంచక అన్నముతో కుతీయొక్క రెండు 

భాగముల పూరించుట, లెండవది అనేక విధములై న [దవ్య నముదా యముచేత 

((పతిదవ్యము నా పేజించి) కుతీని పూరించుట, ఎట్టులనగా గురు, దవ్యము 

లను అర్హత వ్రిగ, లఘు (దవ్యములను న్వల్పుతృ వ్తిగ భుజించుట, రెండు విధము 

లన అహార రాళిగూడ ఇచట మాతళబ్రముతొ చెప్పబడుచున్నది. చశమును 

గురించి వై ద్యుడు ముఖ్యముగ ఆలోచించవలెను. జెవథధ వరికలృనలో 

ఉపయోగింపబడు (ద్రవ్యములు యేేపదేశమునందు పుట్టినవి, ఆ 'దేళశము యొక్క 

శీతోవ్లస్థితి గతులు, వాటివలన [దవ్యమునందుత్పన్న మగు రస గుణ వీర్య విపాక 

ములు మొదలగునవిగూడ తెలియవలెను, రోగిపుట్టిన చెశళమును |దవ్యము 

పుట్టిన దేశమును చక్కగ [గ్రహించి తాను నివసించు చేశమునుగూడ నమీతించి 

(దవ్య పరికల్పన చేయవలెను. వై ద్యుడు రోగియొక్క_ [పకృతి వరిక్షణమును 

స్వస్థ ఆతుర భేదములతో చేసిన తగువాత ధాతుసామ్యరూపమైన చికిత్సలను 
పారంభించ వలెను. ఇట్లు నూతాస్రతినూవత్రిముగ నమ_స్త విధములైన విశవ 
ముల నారసి ఆకళించుకొన్న విషయ నమూపహాములద్వారా ఆలోచించి ఫలాను 

మెయములై న చికిత్సల నారంభించ వలెనని భావము. 

బి.వ్యాం : ఆహారరాళి విషయములో చరక విమానస్థానములో నర్వ 
(గ్రహము, పర్మిగవాము అని రెండు విధములుగ యున్నది. అట్టి రాశి మాతా 
వంతమైన ఆహార వదార్ణములయొక్కాయు జెపధ | దవ్యములయొక్కాయు శుభ 
ఫలమును, అమా[తగాయున్న అశుభరూపఫలమును గలియుండును, మరియు 

నర్వ గవామనగ భోజన నిమిత్తమై నిరయించుకొనిన మాంన శాక వ్యంజనాది 
విశిష్టమెన సముదాయమునకు జేరి యొశే (పమాణమునకు చెవ్బునది. దీనినే 
పిండ (పమాణముగా చెప్పబడినది. ఆవోర పదార్థములను వేరువేరుగ పరిమాణ 
మును దెలువుచు అపహోరనముచాయ పరిమాణము గహించుట సర్వ| గవాము, 

ఈ విషయమే వేరొక్రస్టలమున “తస్య జ్ఞానార్గం ఉచిత [పమాణంచ రాశి సంజ్ఞం 
భవతి” అని చెప్పబడినది. న 

దేశవిషయములో హిమవంతమున బుట్టిన ఓవధులు గురుత్వమును 
కలిగి యుండును, మరుభూమిలో పుట్టినవి లఘుగుణములను కల్లియుండును. 
ఇది స్థాన విశేషమును బట్ట గురు, లాఘవ గుణవిశేవముగ తెలియవలెను. 

కాలము నిత్యగము, అవస్థికము అని శెండు విధములు. దీనిలో అహో 
రా|తాది కాలము నితగము. బా ల్య్యాద్యువస్టలకు నంబంధించిన కాలము అవసి 

కము. థి 

ఆహారము నుపయోగించు మనుజుడు ఉపయో క అను పదములే చెప్ప 
బడు చున్నాడు. ట్ల సాత్మ్యము అట్ట యుపయో కొకధీనముగా నుండును, 
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కాన న్వస్థ, ఆతుర భేదములను, [పక్ళతి భేదములను చక్కగ పరీకించి తెల్సు 
కొనవలను. 

మూ॥ కా లవన్తు బుతు వ్యాధ్య సమో జిర్హాజీర్ణ లఅవతణళ్ళ, అజీర్ష౬పి 

పూర్వుస్యాహారస్యా పరిణతో రన ఉ త్తరేణోవ సంన్ఫజ్య మానః సర్వాన్ దోషాన్ 
(పకోప యత్యాకు, జీన్లైతు న్వస్తానస్టేషు దోమేషు వాతానులో మ్యాదుత్సు 
మేషు మూత పురీమ చేగెు విశుద్దేషూద్లార హృదయ సోతో ముఖేషు విశద 
కోరగా లఘుని శరిలే౭.గ్నాషవుదీ ర్ల జాతాయాం బుభుజాయాం అభ్యవహృత 

మన్న మ।[సదూవ యద్బో పానాయుర్భలవర్హా నభివర్గ్ణయసతి, కేవలమయ మేవ 
కాలో భో జనస్య. 

([వతివదార ము : కాలస్తు =కాలమైతె, బుతువ్యాధ "పక్షః = బుతు 

వ్యాధ్య ఎవయని, జీర్ణాజిర లవణశ్చ = జీర్లాకీర్లల క్షణమనియు, అజ్లీ రేహి= 
అజర్ధమునందై_ కె, పూర్వస్వా్య్థాహోరస్యడాముందు భుజించిన ఆహారముయొక్క., 
పరిణత = పరిణామము వలనక ల్లీన, రనః = రవము, ఉ త్రరేణ = తరువాత 

భుజించిన అవక్వఆ హోరరనముతో, నంసృృజ్యమానః డాకలవబడినదై , సర్వాన్ = 
సమన్తమై న, దోషాన్ =దోషములను,ఆశుడాశీ ఘముగా, (పకోపయతి == |పకో 
పింపచేయుచున్నది, జిర్ణితు = జీర్ణ లక్షణములతో కూడి యుండువాని యందై శే, 
స్వస్టాన స్తేషు = నిజనివాసముల యందున్న, దో-షేష= దోవములుండగ,చాతా 
నులోమ్యాత్ =ఊవాతము అనులోవ ముగ నంచరించు చుండుటవలన, మూతపురీవ 

"వేగేషు = నమూ తపురీవములయొక్క 'వేగములు, ఉత్స శైషుడావదలి పెట్టినవగు 
చుండగ, ఉర్షారహృదయ సోతో ముఖేషువా -తెనువులు హృదయము |సోతోముఖ 
ములు, విశుద్దే = పరిశుద్దముగ నుండగ, విశదకర కో = ఇంద్రియములు 
నిర్భలములుగనుండగ, _ లఘునిళరీ = శరీరము లేలిక్రగనుండగ, ఉదీళ్షల గ్న = 
జారర అగ్ని _వజ్వరిల్లు చుండగ, బుభుజాయోాం జాతాయామ = ఆకలిపుట్టు 

చుండగ, అభ్యవహృుతం అన్నము వచేయబడిన ఆహారము, దోషాన్ = దోవము 

లను, అ పదూవత్ వవిక్ళతిని చెందింపక, ఆయుర్భలవర్లాన్ = జీవితమును, 
శరీర బలమును, శరీరవర్ణ మును; అభివర్ణయతి = మిక్కిలి వృద్దిని పొందించునది, 
కేవలం = (పథానముగ, భో జనమునకు, అయ మేవకాలః = ఇద యేనమయము. 

తొత్త్రర్యంయు : ఆహోర పానీయాదుల కుపయోగా ర్హ 
మగు కాలము రెండు విధములుగ విభజింవబడినది. 1. బుతు వ్యాధ్య శత. 

2. జిర్ణాజర్థ లక్షణము. అన్న పానముల ఉవయోగార్హ కాలములుగా విభజింప 
బడిన వె రెండునూ బుతువ్మా ధలనతించు వైద్యుడు నుగమముగ ఆరోగ్య 

వంతునికి అనారోగగ్ధవం కునికి విధించు ఆహోరపానములకొరకు చెప్పబడినవి 

ఆరోగ్యవంతుడు పబుతువులో యే యే ఆవోఃంపానీయముల సేవించవలయు. 

ననెడి నియమమును యే ఆపహోరపానీయములము త్యజించ వలయునసెడి నిమేధ 
మును బుతు విభాగము  తెలియచేయును, యే యే వ్యాధులలో యే యే 
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ఆహారపొనీయములు హితములు, లేక అహితములు అని ఇలియచేయునది 
వ్యాధ్యా పవకాగలదు. బుతువిభాగము, న్వస్టవృ త్రము, కొటిశే నిన్టేశింప 
బడినది. కాని శరద్భ తువులోకల్లు కఫజ వికారములలో దానికి విపరీతమై నప్పటి 

కిని ఎక్కువ తీక్ల ఉస్ణ గుణములుగల పదార్థములను ెవించరాదు. “పిత్తం 
శరదికుష్యతి అను వాక్య్ళముకుబట్టి శరదృతువు పి త్తముయొక్క |(పకోవ 

కాలముకాన తీక్షగుణ ఉప్లగుణ ములుగల పదార్ధముల సేవనవలన పిత్తము |పకో 
పించు.వమాద మేర్చడును. అందువలన బుతువిభాగమందు స్వభావసిద్దమైన దోవ 
(పకోపములను గూడ గుర్తించ వలెను. జీర్ణాజీర్ణలక్షణములతో కూడినకాలము 
"రెండవది. ఏ కాలమునందు చేయబడిన ఆహారము చక్కగ పచనమగు 
చున్నదో ఆకాలమును జీర్ణ లక్షణములు గలకాలమని పేర్కొన బడినది. పకా 

లము నందుచేయబడిన ఆహారము సరిగా పచింపబడదో లేక జీర్ణ ముకాదో దానిని 

జజీర్ణ లక్షణములు గలకాలముగాచెప్పు చున్నారు. కాలని'రేశమునందునూ స్వస్థఆతు 

రులను నమవమునందిడుకొని యు చెప్పినట్లు కనపడుచున్నది. ఎట్లనగా,నమాగ్ని 

గల ఆరోగ్యవంతుడుచేసిన విధివిహొత మెన ఆహారము నకాలములో పాకము 
చెంది ధాతువృద్ధి కది దోవాదకారి యగుచున్నది. ఆరోగ్యమును వ్యద్దిచేయు 

చున్నది. విషమాగ్నితోకూడిన మానవుడు భుజించిన ఆవోరము సరియగు 
సమయమున చక్కగ పక్వము చెందక అమరూపమును దాల్చి అనేక వికారము 
లను బుట్టించును, మరియు మందాగ్నికల మానవుడు 'ముందు దినమున చెసిన 
సకాల భోజనము మరుసటి రోజువరకు అపక్వమై యుండగా (ఆమరసము) 
మరల మరుసటి దినమునచేసిన భోజనరనముతో (ఆహార రసనుతో) కలిని 
వెంటన అన్ని దోవములను [పకోపింప చేయును. ముందు దినముచేసిన ఆవో 

రము చక్కగ జీర్శింవ చేయ బడినదై , వాత పిత్తశ్లేషలు తమతమ నియమ 
ముల యందుండగ, వాతమనులోమముగ సంచరించుచుండగ, మల మూత 

ముల [పకృతి చక్కగ నుండగ, ఉర్లారశుద్ది హృదయశుద్ది ఏర్పడినపుడు (సోత 
స్సులు శుద్ధిగనున్నపుడు ఇం[దియములు |పసన్న ములుగ నున్నపుడు శరీరము 
లఘువుగ నున్నపుడు జాఠళరాగ్ని జా(గదవస్థలో నుండగ చక్కగ ఆకలియగు 

నపుడు భుజించిన భోజనము దోషములకు పటుత్వము కల్లించక జీవితమును బల 

మును వర్ణమును వృద్దిపరచును. భుజించుటకిదియే సరిమైన కాలముగ నిర్ణ 

యింపబిడినది. 

కోళిలోఖ : కాలము శెండు విధములుగ తన్న పానముల నుపయోగించు 
యోగ్యతను పొందుచున్నది, బుతువ్యాధ్య సెక, జీర్ణాజీర్గలకణమని, ఈ 

చెంటిలో పానీయములు మాత్రమె హితక్రరమని చెప్పబడినవి. వ్యాధినిబట్టి 

ఈ లక్షణములతోకూడిన వ్యాధియందు వ్యాధ్యవస్థలంధు ఇట్టి ఆహారము తగిన 
దని చెప్పబడినది. ఎట్లనగ జ్వరమునందు గో తీరముచిత మెనది. అట్లుకా ని 
పక్షమున వ్యాధి[గన్తునికి కూడ బుతువునుబట్టి ఆవోర నియమము విధినిబట్ట 
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కలదు. ఎట్లనగ శైవము వలన కలినవ్యాధి అయినప్పటికిని శరద్భతువునందు 
కఫమునకు విరుద్దమైన తీిక్ల, ఉప్ప గుణములుగల పదార్థములు ఉపయోగార్హ 
ములుకావు. ఎందుకోనగ శరద్భతువునందు పి త్రము (పకోపించును. అందువలన 
తీక్ష ఉప్టగుణములు పిత్త వర్షకములు. ఆరోగ్య అనాకోగ్యవంతులై న ఉభయు 
లకు జీర్ణా జీర్ణ లక్షణములు వివరంపబడు చున్నవి. ఆహోరము ఉర్దముకాని వానికి 
అన్నముచెత ఆహోారపరిమాణరూవమైన సారముచేత దై్వ్బవధ్యము. (పదర్శింప 
బడినది. అన్నము జీర్ణముకాని యెడల ఆహారమునందిచ్చకలుగదు. ఆహార 
సారభూతమైన అజీర్ణము తరువాతి దినమున భుజించిన ఆహారరనముతో కల్సి 
ఆమరసముతో పూయబడిన (సోతో మార్గ్షములయొక్క_ అవరోధముతో వాతాదు 
లకు వెంటనే [వకోపమేర్చడును. ఆహారము సరియగు సమయమున జీర్ణమెన 
యెడల దోవములన్నియూ . స్వస్థానములందుండి భుజించిన అన్నము దోషము 
లను (పకోపింవచేయక' ఆయుస్సు, బలము, వర్ణములను వృద్ది చేయును. 

నూ॥  అలతీతకాలం పున_స్త ద్వాతవిష్ట్రబ్బం క్భుచ్చాద్విపచ్య తె కరస 

యత్యన్న రుచించ పునరుపహాస్తి; ఉపయోగ వ్యవస్థాతు నాస్నాతో నదిగ్వా 
సానైక వస్త్ర ధృక్ న మలినవననో నాహుత్యాన జపిత్వానానిరుష్య దేవతా 
భః నపిత్యభోనదత్వా [గ మన్నగ్నయే నగుకుభ్య్యా నాతిధయే నాభ్యాగలే 
భన శ్వ వయః శ్యపశాభ్యః (పత్యవేవ్యు చాితో పాశితానపి తిరళ్ళ్చో౬పిన్వ 
పరిగృబాతాన్ [పశ స్త చేశకాలోపకరణయు క (సగ్వీ విభూషిత నుగన్ది 
రార్ష్రపాణిపాదః నువిళుద్ద వదనో౭భిమతనహా; కేశమతి కాద్య నుపజుష్టమనిం 
ద్యమనిందన్ననిన్దిత మపునరుప్పి కృృతంనాత్యుష్ణ మనుపదగ్గం నుసిద్దమలో లోనా 
సాతగ్ర్వం నావిదితం నావిదితాగమం నాతి సాయం నాతి [వగ నాకాశే నాతసే 
నాన్టకా ౩ నాథోవృకన్యనశయ్యా స్టోన్ న్నమ్య (వచేశినీం నపా|శేభిన్నే నాసం 
వృతే నమలినే భావధూపితేవా నచాసనస్థితే న హూన్తన్దే నవా్షే (పాన్నుఖః 
సుమనా; శుచిభ కాకుధితానుకూల జనోపహితం హితమన్నమళ్నీ యాత్ | 

నపగ్యుపిత మన్య (త మాంసో వదం ళభ క్యేభ్యః | నా శేష మన్య త దధిమధు 
ఘృత నలిల సక్తు శుక్త పాయ పేభ్యో౬పిచ। స్నిగ్ధంలఘూవ్ల మవిళంబిత మనతి 
(దుతమజల్పున్న హాసం ననగ్చ్రనాః సమీవ్యునమ్యగాత్మానమ్ | 

(వతివదార్థ యు; అతీత కాలంపవునః కాలము నతి(కమించి చేసిన దై శే తత్ = 
అభొజనము*: వాత విష్టబ్దమ్ = వాతముచేత స్తంభింప చేయబడినదై , కృ [ఖాత = 
అతికస్టముగ, వివచ్యతే = వచింపజేయబడుచున్నది. అన్నరుచిం = ఆహారము 
యుక్క్కారుచిని,క రశ్చయతి =తగ్గించుచున్నది,పునః డా తిరిగి, ఉపవా న్రిడానశింపశేయు 
చున్నది. ఉపయోగ వ్యవస్థాతు= ఆహారమును చేయుటకు పద్దతియయితే, అస్నా 
తండాస్నానముచేయక, నదిగ్వాసాడావస్త్రమును ధరింపక, నైక వస్త్ర ధృక్ = 
ఒకే వస్త్రమును. ధరించియు, నమలినవననః = మూసిన గుడ్డలను కట్టుకొని, 
నాహుత్వా=అగ్నియందు వావనము చేయక, నజపిత్వా = గాయ శ్రీ మంత 

"4 
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మును, మొ॥ దేవతలను న్యరించక, నానిరువ్య దేవతాభ్యః = దేవతలను గురించి 
సంకల్పము చేయక, నపితృభ్యః =పితృదెవతల నుద్దేశించి సంకల్పించక, నదత్వా 

అ| గమన్నం అగ్నయే = వ్వంజననహితమెన అన్నమును. మొదట అగ్నికి 

ఇవ్వక (అనగా కొద్ది కొద్దిగ అన్నమును అగ్నికి ఆపహాతికి చేయక), నగుకుభ్యః = 

గురువులకు సమర్చించక, నాతిభవెడావచ్చిన అతిధికి సమర్పించక, నాభ్యాగతే 
భ్యః౫ఎదు రెక్కి వచ్చిన వారిని తృ ప్తిపరువక, అభ్యాాగఇభ్యః=హాశఠాత్తుగా 
ఎదురుగా. వచ్చిన, శ్వవయశ్వవచెభ్యః = కుక్కలు, చండాలుకు, వయులు 
మొదలగు వారిని తృ _పిపరుపక, ఆ(శితో పా|శితానపిడాతనను క్రొలుచువా-రె న 
భృత్య బాంధవాదులను తన న్మాశియించిన వారి ఆ|శితులను, తిర శ్ఫోపిడా 
గోవులు మొదలగు పవిితమెన జంతువులముగూడ, న్వవరిగృ పీతాన్ = 
తనకిమ్లు లెన వారికి, _పత్య వత్య = వరామర్శించి, (అనగ పిరందఠి భోజనాదులచే 

తృవ్రివరచి, హితం = పథ్యకర్యమెన అన్నం = అన్నమును, అల్నీయాత్ = 
భుజించవలను,. 

(పళ_న్హ చేళకాలోవ కరణయు కః =వరిశు[భమైన [వదేశము విధివిహితమె ~—0 

భోజనము చేయుటకు [వళస్తమై నకాలము, భోజనమునకు కావలసిన గోస్టమె న 
శుభమైన సామ గితో కూడినవాడై , న్వు, గీ డామాలలు ధరించినవాడణై , విభూపషి. 
తః హరత్నాదులతో అలం కారము చేనుకొనినవాడై , సుగ౦ధి=మంచిగంధములను పూనుకున్న వాడై ,ఆర్ష )పాణిపాదః = చేతులను,పాదములను కడుగుకొనినవాడై ; 
సువిళుద్దివదనః నీళ్ళతో చక్కగా ముఖమును కు భపరచు కొననవా రై, అక్ 
మత నహాయఃడాతనకిమ్టులెన వారితోకూడి కొన్నవ్యాడె, హితం = వథ్యకర 
మెన, అన్నమ్ =అన్నమును, ఆశ్నీ యాక్డాభుజించవలెను, తక్-ఆ అన్నము, 
"కేళ మదీ. కాద్యనువజుష్టమ్ మై వెంటుకలు, ఈగలు మొదలగునటు వంటివి 
పడనట్టిది, అనింన్యమపి డా గర్హి తమెనప్పటికిని ఆహారమును నిందంచక, అనింది 
తమ్ =ఎవ్యనిచేత ందెంపబడనట్టి అన్నమును, అపునరుష్షీకృతమ్ =మరల వేడి 
చేయనిదానిని, నాత్యువ్షమ్ ఎక్కువ వేడిలేనిదానిని, అనుపదగ్గమ్ == ఏ ఆహార మైతే అగ్ని తప ముకాదో, నుసిద్దమ=చక్కగా పాకము చేయబడిన, అలో 
లః=తన (వకతికి హోని చేయక యుండునటు వంటిది, నాసాత్ధ్యమ = తనకు 
సాత్మ్యము కానిది, నావిదితమ్ గుణ, అవగుణములు తెలిసినదికాదో, నావిది తాకమమ = శ్నాస్త్రమునందు ఏదై తె నిషేధింపబడలేదో, నాతిసాయమ్ - సాయం కాల [పారంభమునందు, నాతి(ప గ = పాతఃకాలముయొక్కా ఆరంభము 
నందు, నాకా శే=-= బయట (వదెశమునందు, నాత వె వా ఎండనందు, నాంధ కా రే == చీకటియందు, నాధ్ వృ తేస్య = చెట్టుయొక్క (కింద, నళయా్యా నవా పరువుమీదకూర్చుం డి, అన్నమ్ =అన్నమును, నాళ్నీయాత్ =తీనకూడదు. నాన్న య్య పదెశినిమ్ = రెండవ వేలిని నిటారుగయుంచి బోజనము చేయరాదు, నపా [త భిన్నే పగిలిన కంచములో భోేజనవు. చేయరాదు, నా సంవృత్ = వెడల్పుగా 
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లేని పాాతయందు తినరాదు, భానదూపిశేవ = దుష్టముశా జ wn TAC 

నిదె యె గు 

~~ 
—_—__ 

దుష్టముగా భావింపబడిన అన్నము తినరాదు, . = 
ఖు. టి ఐవి ఎలో లాలూ లో ఎరా స లౌ 

నుం చి తినరాదు. నవా స్త స్థ చకీయందు జ్ జన పా| తను “ంచుకొని తెేనాదు, 

లి ల లలి నై 

నహ సేకాచెతిలో భోజనము చెయరా దు, (వావద్రిఖః హై తూరు స దిక్కుగ 
©.) 

ముఖము కలవాడ, నుమనః = |వనన్న మన మనను్సుుతొ సపి|తమనవాడె , 

శుచిభకాతుధితానుకూల జనోపహితమ్ డవవి [తమైన ఆకలి లేనటువంటి 

అనుకూలుగుగా  సున్నటువంటి జనములతో కూడు కొొన్నటువంటివా 

హితము = పధ్యకరమెన, అన్నము అన్నమును, అల్నీయాత్ == తినవలె-: 

పర్యూషితమ = వెనుకటి దినమందలి చద్ది అన్నమును, నాక్నీయాత్ డై తినరాదు, 

అ క్యత్రమాంసో పదంళ భ ఇభగ్టః = 2 మాంనముకు, పండ్లతోనమిలి తగు హాదా 

ర్ధములను భ ఇఖ్యాాదులను వదలి పేట్ట ఇతరములను తినవలెను, దథి, మధు, ఘ్యాత, 

సలిల, సక్షు, ళు క్ష, పాయసేభ్యాఒపి = పెరుగు, తెనె, 

న! 

నెయిం, సీ, పిండ 

పదార్లములు, పులిసిన పదార్థములు, పాయసములు వీటని. టికంచు", 

అన్య గతా డావిడిచి, అశిషమ్ు  మీగల్బకుండా, నాశ్నయాళ్ =కినకూడదు, 

స్నిగ్లమ = = స్నీగ్గమె మెనది. లఘూప్టమ్ = = కొంచెము వేడిఅయినది, అపిలంబితమ వ 

ఆలస్యము చేయనిది, అనతిధృతమ్ = త్వరగా చేయనిది, అజల్సన్ = మాట్లాడ 

కుండా, అహనన్ నవ్వకుండా, సమ్యక్ = చ బాగుగా, ఆతా నంచాతనన. 

సమీత్యు = బాగుగా పరిశీలించుకొని, తన్మనాః అన్నమునందె మ మనసును లగ్నము 

చేసినవాడై, హితమ్ =పథ్యకర మైన, అన్నము = అన్నము", అ యా ంట్ర్ జా 

భుజించవలను. 

తాత్ళర్భ్యుము : ఆహారపదార్హములయొక్క- ఉపయోగము ఇచట 

వర్ణ ంచు చున్నాడు. ఆహార పదార్ల ములను ఎట్లు ఉపయోగించవలను. ఆహార 

విను సేవించునపుడు ని "శ ధించవలిసినవేవి, అను విమయమును ఇచట Me 

నముచేయుచు న్నారు. స్నానము చేయక భుజించరాదు. శు[భమయిన వస్తు 

లను ధరింవక భుజింపరాదు. మలిన వస్త్రములను ధరించి వ జించళాదు. త్వ 

రుని న్టిరించక భుజించరాదు. అన్నములొ కొంత భాగమును అగ్నికి ఆహుతి 

చేయక భుజించరాదు. గుకువులకు బంధువులకు సమయమునకు వచ్చిన అతి 

థులకు, పిలువక యే వచ్చిన అభ్యాగతులకు, శ్వాన, పకి ఛండాలుక ము 

అగు వారికి ఆహారమును అర్చించిన తరువాతస తాను భుజించవల-.. తనన 

ఆశయించిన వారిని తనకా|శితులే. నవారిని ఆ| శయించినవారికిని తన ఆశయ 

ములోనున్న ఆవు, గుర్రము మొదలగు జంతువులను, తన ఆత్మీయులను 

మొదట భోజనముతో తృ ప్రిపరుపవలెను. తరువాతనే తాను భుజించివలెను. 

భుజించు (ప్రదేశము మిక్కిలి పరిళుభముగా నుండవలెను. శౌప్ర్రాము 

నందు నియమిత మెన కాలమునంచే భుజించ వలయుో:. మరియు సనొజనసమయ 

30 
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మున భోజనమున కుపయోగించు పా్యతసామ్మగి అంతయుపరిళు[భముగా నుండ 
వలయును , ఇట్టి [ప దేశములో తాను హ_న్త్మపతాళనమును, పాద పజాళ నమును, 

ముఖ|[పజాళనమును బాగుగా చేసికొని వాటిని శు భపరచి సుగంధభరిత మెన 

పుష్పమాలికలను ధరించినవాడై , ముత్యములు, వ(జములు, రత్నములతో 

చెక్కిన బంగారు ఆభరణములచే అలంకృతుడై నుగంధ( దవ్యములు ఆ ప్రచేశము 

నందంతయూ గుబాళించుచుండగా తాను తనకు అనుకూలురె సంచరించు 

ఆత్మీయులతో కలిసి అన్నపానములను చేయవలెను. ఆ అన్న పానములు 

వెం[టుకలు ఈగలు దోమలు మొదలగువాని స్పర్శలేనిదిగా నుండవలెను. ఆహోర 

మును చూచిన వెంటనే మాంనము మొదలగు గర్హిత భావము కలుగ కుండు 

నదిగా నుండవలెను. ఆవోరమును నిందించుచు భుజింపరాదు. [పాణనస్వరూవ 

మెనది అన్నము గనుక వరిశుద్దమయిన, చక్కగా సిద్దము చేయబడిన ఆహారము 

నందు, ఎప్పుడునూ దోషముల నె_త్రి చూపరాదు. తనహృదయమునందు ఎంత 

అశాంతియున్ననూ భోజనముచేయు సమయమున శాంత మనస్కుడై భుజించ 
వలెను. మరియు చల్లారి పోయిన ఆహోరపదార్ద ములను మరల "వేడి చేయరాదు. 

ఎక్కువ పెడిగానున్న వదార్థములను భుజింపరాదు. ఆహారము బాగుగా పాకము 
కానియెడల ఆ అపక్షమయిన అహారమును భుజించరాదు. తన (వక్ళతికి 

హోనిని కలిగించు ఆహోరమును భుజించరాదు. ఆహోరపచార్లములయం చలి గుల 

ములు శాస్రుముతో ఆ మోదింవబడిన-వై యుండవలెను అనగా ఆ ఆవోర 

పదార్థములు బుతువులచే అనింద్యములుగా నుండవలెను. ఉదయ [పారంభ 
మున సాయంశకాలమునందు భోజనము చేయరాదు. అవరణములేని |పదేశమున 
కూర్చిండి భుజించరాదు. తర్జనిని నిటారుగా నుంచి భుజించరాదు. పగిలిన, 

వెడల్పుగా లెని పా[త్రలో భుజించరాదు. అశుద్దమయిన పాత్రలో భుజింవ 

రాదు. తాను కూర్చుండు పీటడె న చేతులనుంచియూ, చేతిలో భొజనపాత 
నుంచుకొనియూ, చేతిలోనికి ఆహోరమును తీసుకొనియూ ఆవోరమును భుజింవ 

రాదు. పూశ్వాఖిముఖుడై , (పసన్నం|దియమనను._డైె , పవి|త భావన కల 

తన కనుకూలురై న వరిజనులతో కూడుకొన్న వాడై , హితకరమయిన అన్న 
మును భుజించవలయును. మాంసము, దంతములతో నమిలి తిను భక్ష్యములను 
వదిలిపెట్టి, ఫలాదులను వదిలిపెట్టి చద్ది అన్నమును మకురోజు భుజించకూడదు. 
పెరుగు తనె. నెయ్యి, నీళ్ళు, నత్తు, శుక్రము, పాలతో తయారుచేసిన పదా 
రములను కొంచెమయిననూ శేషమును వదిలి పెట్టియ తినవలెను. వ్యవధానము 
లేకుండగనూ, త్వరపడిగాని, మెల్టగాగాని మాట్లాడుచూ నవ్వుచూ భోజనమును 

భుజించరాదు. ఆహోరము హితకరమెనది, అహితమును చేయునది, ధోషభూయిష్ట 
మయినది అను ఆహారమునందలి గుణాగుణావిచార ణముచేసి స్నిగ్ద, ఉప్ప, లఘు 
గుణములు కలిగిన ఆహోరపానీయములను గియమములను పాటించుచూ త బేక 
మనస్కుడై. భుజించవలెను. | 
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కోలిలోఖు : బీర్ల లక్షణములతో కూడిన ఆహారకాల మతి[కమించిన దగు 

చుండగా ఆహోర విధి, ఆహార ఉపయోగ నియమము చెప్పబడుచున్న ది. వస్త్రము 

ధరించక భుజించరాదు. మం తపూర్వకముగ తిలఘు్యుతాదుల చెత అగ్నికి 

ఆహుతులనియ్యక భజింపరాదు, జవముచేయక భుజింపరాదు. దేవతలకు సంకల్ప 

పూర్వుకముగ ఆవారముకు వేదించక తాను భుజింపరాదు. ఎంగిలి కాని ఆహార 

పదార్లములన్నిటిశుండి కొంచెము కొంచెము మొదట అగ్నికి ఆహుతిచేసిన తదు 
పరియే భుజిం చవలెను. కాకతాళీయముగా భోజనము కొరకు వచ్చిన అతిధులకు 

తన ఇంటికి యేదో ఒక కారణము చేత వచ్చిన బంధువులు మొవలగువారిని, 

పకులను కుక్కలను చండాలురను భోజనాదులచేత తృప్పి పరచి యేతాను భుజింప 
వలయును. తనను ఆ|శయించిన వారిని ఆ|శితులను 'ఆ|కశయించిన వారిని తన 

సన్నిధానమునందున్న గోవులను గుజ్రములు మొదలగు వానిని ఆత్మ్సీయులై న 

బంధుబు| తాదులను భో జనాదుల చెత తప్ప పరచియు తాను భుజింపవలయును. 

తాను భుజించు (పదేశము పరిళు భముగా నుండవలెను. ఆవారము నందు 

పయోగించు పాత సామ/గి కూడ పరిశుభముగా నుండవలెను, గర్హి తమైన 

ఆహారమును కూడ స్వయముగా తాను నిందించరాకు. ఇతగులచేత ఆ ఆహారము 

నిందింపబడినదై నప్పటికిని తాను భుజించునపుడు ఆ ఆహోరము భుజిప 

రాకు. అగ్ని నంయోాగమువలన అవోరము చక్కగా పాకము చెంది 

యుండవలయును. ఆ ఆహారము నందలి [ద్రవ్యముల యొక్క గుణాగుణములు 

తెల్సి యుండవలెను. కాల విభా గమును బట్టి ఆహార పదార్దములు శాస్రుమువత 

నిందింపబడనివిగా నుండవలెను. దివారంభమునందు,  దినక్షయసమయము 

నండు భోజనము నిమేధింవబడినది. ఇచట “పే” అను శబ్దము పూర్వా 
హ్లామును సూచించునదిగా ఈ (గ్రంథకర్త (పయోగించెను, ఎట్టు (ప్రయో 

గెంవబజెనో నాకు తెలియదు. అట్లుగాని వతమున మధ్యాహ్నమునందు 

భోజనము నిషేధింప బడినట్టు ఊహింపనగును. బయలు _పచేశమునందు 

కూర్చుండి ఆహారము భుజింపరాదు. మకియు చేతితోకూడ ఆహారమును 

తినరాదు. చద్దన్నమును తినరాదు. అగ్నిచెత పాకము చేయబడిన ఆహారము 

లలో అన్నముచేత, దంతములతో కొరికితినెడు ఆహారముతోకూడి ఫలాదు 

లనుచెర్చి కు జింపవలను, ఆహోారపదార్టములను భుజించునపుడు కొంచెము 

ఆహారమును వదలి పెట్టియే భుజింపవలను. సెకుగు, తేనె, నెయ్యి మొదలగు 

వాటిని నిశ్శేషముగ. భుజింపవచ్చును. సిగ్గ, ఉష్ణ గుణములతో కూడిన 

ఆహారమును తనను తాను చక్కగ పరీతించుకొని ఆహారమునందెక మన 

స్కుడ౭ హితకరమైన ఆహారమును భుజింపవలెను. 

మూ॥ స్నిగ్గలఘూమహ్లానిః వహ్ని మౌ దర్యముదీరయం తి కోష్టం పరిశోధ 

య ని ధాతూన్నవి కుర్వుత, త్యపన్షరయన్తి అనిలమనులోమయంతి తథాస్ని 

గం దృఢీకరోతీన్లి యా ణ్యుప చినోతి శరీరమపచినోతి జరసంబలమభివర్షయతి 
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వర్ల ప్రసాద మభినిర్వర్తయతి।; అముచపునః న్వభావాదిభి రన్న మపతి పీడ 

యద్దోషాూ నవ్యథమానం పరిణామ నేతి; విపన్నమపిచాల్పదోవం భవతి! ఉస్టంచ 
పునర్ణనయతి రుచిముపశళోమయతి శ్రేషాశిణమ్! విలంబితన్తు భుంజానోనతృ_ప్రి 
మధిగచ్చతి, బహుచభుం ్తే శీతీభవతి చాన్నజాతమ్  వివమమపాకంచభవతి! అతి 
దృతన్వ _భుంజానన్య జల్పతోహానతో ౬ న్యమనసో వాభవేదుస్నే హన మవ 
సాదనం భోజనస్యా _పతిష్టానం గుణదోవ వీభావనంచ॥ 

(వతివదార్థ ము ; స్నిగ్గ లఘూా జ్లానిః= ఆహార ముయొక్ష సిగ్గలఘు ఉన్న 

గుణములు, జౌచార్యం వహ్నం = జఠరాగ్నిని, ఉదీరయ న్లి = వృద్దిచేయు 
చున్నవి, కోవ్టమ్ = ఉదరమును, _ పరిళోధయ న్సి == పరిళోధించు 
చున్నవి, భాతూన్నవికుర్వ త =రసాదిధాతువులను నిర్మలముగచేసి వృద్దిచేయు 
చున్నవి, మరియు, దూసితములుగ చేయవు. తి. (పంజరయ న్లి =ఆహారవదార్థ ము 
లను వెంటనే జీర్ణమును చేయుచున్నవి, అనిలమ్ = వాయువును, అనులో 
మయ _న్త్ి=అసులోమముగా నంచరింవ చేయుచున్నవి, తథా=లఅక్తే, స్ని గ్గం=ా 
స్నిగ్గ గుణములుగల ఆపహోరము, ఇం దియాణి =ఇన్లి )యములను, దృథకరోతి= 

దృఢముగ చేయుచున్నవి (పటిష్టములుగ చెయుచున్నవి.), శరీరమ్ = శరీరమును, 
ఉపచినోతి =పుష్ట్రముగ చేయుచున్నది, జరనంవమునలి శ్రనమును, అవచినోతిా 
తొ లగ్గించించుచున్నది. బలం = బలమును, అభివర్ణయతి = మిక్కిలి వృద్ది చేయు 
చున్నది, వర్ణ[పసాదం = శరీరవర్ణ మును ఇన్టి)యములకు, [వనన్నత్వమును, 
అభినిర్వ_ర్రయతి మై క టించుచున్నది, లఘు చపున = లఘు గుణములు 
కోల ఆహారమె శే, స్వభావాదిభిః॥ = న్వభావ నంయోగ సంసా. రాదుల 
చేత, అన్నం అన్నమును, దోపాన్ =వాతాది దోషములను, అ పతిపీడయత్ == 
పిడించక, అవ్యధమానం = నిర్భాధాకరముగ. పరిణామమ సతి జీర మగును, 
(ఆహార పరిణామరూపమెన జీర్ణ మును హొందుచున్నద్), విపన్నమపిచ = 
పక్షము కానిదై నప్పటికిని, అల్చదోవం — స్వలృదోమషము కలదిగా, భవతి = 
అగు చున్నది, ఉన్నంచపునః == ఉప్పగుణములుగ'ల ఆహార మెకే, రుచిండా 
ఆవోరరుచిని, జనయతి -- కలిగించును, నప్కాణం = కఫమును, ఉప 
శామయత్రి = ఛాపింపచేయు చున్నది, విలంబితంతు = ఆగి ఆగి (మధ్య మధ్య 
వ్యవధానముతొ ): భుంజానః హ భు బించువాకు, తృ పిన =ఆహోరతృ ప్తిని, నాతి 
గచ్చ నీడాపొందరు. బహుచ భుం క్ర = ఎక్కువగతిందురు, అన్న జాతమ్ = 
ఆవారనముదాయము, కీప్ భవతి డా చల్లగ నగుచున్నడి, విషమపాకంచ 
కా మమపాళముగ్య, భవతి = అగుచున్నది, అతిద్భృ తంతుడాత్వరాతిత్వర 
మ ఈ భుంజూనస్వ = భుజించువానికి, జల్బుతః = భుజించునపుడు ఇతరులతో 

మాటలాడువానికి, హూనత; వనవ్వువానీకి, అన్యమననోవా = అన్యమనన్కు_డై న వానికి, ఉస్నేహానం = ఇతరనాడులలోన్సికి వెళ్ళుట, అవసాదనం భో జనమును 
పచించుటలో, భోజనన్య అ|పతిష్థానమ్ దభ” జనముయొక్కస్థి తి సరిగ లేకుండుట, 
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గుణదోపావిభావనం = గుణదోవమములయొక్క జ్ఞానము లేకుండుట, “వతి=ా 

అగుచున్నది. 

తాత్హ్రార్థూము : ఆహోరము నందలి పి గ, 

జఠరాగ్నిని ఉద్దపింప చేయును. కోస్టమును ౫ క 

నిర్మలములుగణేసి వాటిని వృద్ది పరచుచున్న క 
లేక దూషితములు గా చేయవు ఆహారమును క్వరగా వచింప 

అనులోమముగా సంచరింపచేయును. ఆవోరమునందు ఈ మూడు గుణములను 
(వ వెళపెట్టి విస్తృత రూపమైన ఈ విపులీకరణమును సమీకించగా వాత, పిత, 
వ్రష్టలయొక్క సామ్య్యావస్త సను వ్యంగ్య మగ్యాదతో సరూపంచినట్టుగా ద్యోతక 

మగుచున్నది. ఎట్లున గాస్నిగ్గగుణముతో. కఫ మును, లఘు గుణముతో వాయు 
వును, ఉన గుణముతో పి త్రమును వివతీంప బడుచున్నవి. ఆయుశచ్వేదము 
యొక్క. పరమసిజ్దాంతము దొషములయొక్క సామ్యావస్థవల్ల నే శకీరవృద్ది 
యగుచున్నది అని, సమన్వయరూవముగ ఈ మూడు గుణములయొక్క్ల 

ఫలవర్శ్యనము అట్టు చేయబడినది. ఆహేరమునందలి సి ఎ గ్గగుణము ఇంద్రియములను 
బలిస్టములుగా "చేయుచున్నది. శరీరమునకు పుష్టిని "కలిగించు చున్నది. మునలి 
తనమును తొలగించు చున్నది. శరీరబలనుశు 'వృద్దిప పరచు చున్నది. శరీరము 
నకు వరమును [వసాదించుచున్నది. 

ఆవారమునందరలి లమఘుగుణము స్వభావ సంయోగ, సంసా్యారాదులకు 

కారణభూతమైన దోషములను (ప్రకోపింపచేయక అన్నమును సరియైన పద్దతిలో 
ఎట్టిబాధలు కలుగకుండా పచింపచేయును. ఎప్పుడై ననూ ఇాధ ఏర్పడిన ఎడల 

అది స్వల్పముగా నుండును. 

ఆహోరమునందలి ఉవ్షగుణము ఆహారమునందు “చిని పుట్టించును. అశు 

కఫమును శోషింవ చేయును. 

ఆవోరమును వ్యవధానముతో (ఆగి ఆగి) చేసిన యెడల తృ స్తియుండదు. 

మరియు ఎక్కువ అన్నమును తికను. మెల్ల మెల్లగా భె జనమును చేసిన యెడల 
ఆహారమంత యూ చల్ల గానగును. ఇందువలన ఆహారము నమముగ పాకము 

చెందక విషమపాకమును చెందును. త్వరత్వరగా (అతిత్వరగా) ఆవోరమును 
భుజించిన యెడల, ఆవోరము చేయునపుడు ఇతరులతో మాట్లాడుట, నవ్వుట 

మొదలగు వానివలన  భుజించువాని మనను = జనమువై యుండక ఇతర 

విషమయములలోనికి పరుగెత్తును. ఇదియే కాక భెజనమందలి స్నీగ్గత నశిం 

చును, ఉచిత మెన ఆహారము నందలి గుణములు కూడ సన్ను గిల్లును. 

ఇందువలన వె చె కారణములతో వానికి అగ్ని మాంద్య మేర్చడును. భోజ 

నము నందలి దవ్యముయొక హితహితము లను పిచారించలేడు. అందువలన 

అభోజనము అ పతిష్టపాలగును. ఇందువలన |పతిమానవుడున్నూ వ్యవధానము 

తోను, అతి త్వరగను భోజనము చేయరాదు. 
స్నిగ్ర లఘు ఉప్ప గుణములు మూడునూ రసాది ధాతువులను నిర్మల 
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ములుగా చేయుట చేత వాటిని వృద్దివరచుట చేత వాటిని దూషితములుగా 

చేయవు. ఆది అను వదమునుపయో గించుటచెత నంయోగ సంస్కా_రాది లఘు 

త్వములు [గహించబడినవి. లఘు గుణముఒక పళ అవజ్ఞ్యమును పొందినవ్పటి 

కిని, స్వల్ప దోవమునే చేయుచున్నది. ఉక్స్నెహానమనగా అన్నము ఇతర 

నాడులద్వారా వెళ్ళుట అని అర్థము. అన్యమనస్కుడై నందువలన భోజనము 

నందలి గుణదోవషములు విచారించుటకు సాధ్యముకాదు. 

మూ॥ సమిత్యు సమ్యగాత్యానమితి మమేదం సాతత్ర్యమీద మసాత్మస్టమి 

తి నిత్య మ(పమ తః (పత్య నె మేత। తతసాత్మ్యుం నామనవోత్మనాభ వత్యభ్య న్తంత 

దౌచిత్వాదు పత ఇతే కె! సాత్మ్య వి పకీతమనువ శయా దసాత్మ్యమ్ | అన్యే 

పునః |వక్ళతి వయో దేళర్తు దోషవ్యాధి వశేన సాతత్మ్యం బహువిధమిచ్చ ని; 

'తహ్యుపళశయ మా తమంగకృత్య విపడీతగుణ మప్పువకా? రేణ సాత్మ మాచ 

కలే! తుల్యగుణం చానుపశయాదసాత్హ్యమ్ | సాత్మ్యంతు'[వవరా వర మధ్య 

వీభాగేన (తివిధమ్। త(తసర్వరసం (పవర మకరనంమధ్యంతు మధ్యమయేవ। 

"తష (పవరం సమదోష స్యాపదిళం వీవి; ఇతరేపూమపి [కమేణ సాతత్ష్యైమపి 

చాహితం  పాదేన  పాదాంశేనవా వివర్ణ యి దిత్యు క్షం (పాక్ | తత 

యచదాహోరజాతం  నమధాతూనమవర్తయతి విషమాంళ్చ నమీకరోతి తత్స 
మానసతో హితం! విపరీత మహితమ్। తత్పునరా్యతాయోగాది వై చ్నిత్యాదని 
యత మపి యథోపదేశం యథాభూయిస్టంచ శీలయేత పరివారచ। 

(తీవ దొర్థము : ఆతారినం= ఆత్మను (తనకు సంబంధించిన నమస్త 

విమయములను), సమ్యక్ = బాగుగ, సమీత్య మ చూచి, (భుజించవలెను.) 

మమవానాకు, ఇదం = ఈభో జనము, సాతత్మ్య్రమ్ =అనుకూ లమైనడి, చచమరియు, 
మమడైానాకు, ఇదం = ఈ ఆహారము, అసాత్మ్యుమ = అనుకూల్మమెనదికాదు , 

ఇతిాఅని, నిత్యం = (పతిదినమును, అ|ప్రమత్తః = జాగరూకుడైై, [ప్రత్య వె 
"వేత ౫ చూడవలయును, తత హసాతత్ష్య, అసాత్మ్యములలొ, సాతత్ర్యంనామవ 

సాత్మ్యము అనగ, ఆతృసానవా = అభ్యసించుటకు కారణభూతమైన ఆతగ్రత్ 
కూడ, భవత్ ఉంటున్నది, అతః = ఇందువలన, త దొచిత్యాత్ శరీరమునందు 

అభ్యనించుట వలన, ఉపశతఇతీ = నుఖమును పొందినదగు చున్నది. సాత్శ్య 
విపరీత్రమ్ = సాతత్ర్యమునకు వివరీతమెనది, అనుపపాతళశయా సాతమ =అను 

కూలములే నందున అసాత్మ్యము, ఇతిాఅని, పకేచకొందజు, భామ నడా 

చెగ్చుచున్నారు, అన్యేపునః మరి కొందరు: [పకృతి వయో దేశర్తు దొ మవ్యాధి 

వశేనవ[ పకృతి, వయన్ను, దేళము, బుతువు, దోషములు వ్యాధి జేధముచెత, 
సాత్హ్యం = సాత్మర్ణము, బహువిధమ్ అ నెక విధములుగ, ఇచ్చంతి = తలంచు, 

చున్నారు, తేహి=వారయిళే ఉపఊళయ మాతం =అభ్యానమునందు యుండుట 

మాత మే, అంగీకృత్య = అంగీకరించి, విపరీత గుణమపి వవివరీతమైన గుణ 
మును గలిగియున్న , ఉవచా రణ వ అభ్యాసముచెత, సాత్యమ్ = సాత్మ్యముగ, 
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ఆచక్షతె = చెప్పుచున్నాదు. అనుపళశయాడ్ = అభ్యానము కాని వానితో, 

తుల్యగుణం = సమానమైన గుణము, అసాత్యుమ్ వ అసాత్మ్యముగ, భవతి హె 

అగుచున్నది. | 

సాతర్ట్యంతు = సాతగరిమయితే, (పవరావరమధ్య విభాగన = (ప్రవర, 
అవర మధ్య భేదములతో, (తివిధమ్ = మూడు విధములు, తత = ఆమూడు 

విధములలో, సర్వదనం వష (డసములు సాత్మ్యమెన, |[పవరమ్ =|పవర సాత్మ్య 
మ నియు, వకరసమ్ == ఒ కేర సము సాత్మ్య మైన, అవరమ్ == అవర సాతస్య్యామనియు, 
మ ధ్యంతు = మధ్యనుండుర నములు సాత్మ్యమైన, మధ్యమ మెవ = మధ్యమ 

సాత్మ్యముగనె, భవంతి = అగు చున్నది. 

తేషుాఆ (పవర అవర మధ్యను సాత్ష్య పకృతి) ములలో, |వపవరం=ా 

(వ వరసాత్మ్యము, సమదోవన్య = సమదోవమ|పక్ళతిని, ఉపదిశ ని = చెప్పు 

చున్నాను. ఇతలెపామపి = మిగిలిన వాటిలోను, ఆహిత౦ = హితముశకాని, 

సాతడ్ర్యమపి =సాత్మ్యమునుకూడ, [క్ర మేణడా| క్రమముగ (శాస్త్ర విధిననుసరించి ), 
పా దేన = చతుర్హా ఎశముతో, పాదాం శేనవా == లేక పదహారవ (16వ) భాగ 

ముతో, వివర్జ యేవితి == వదిలి పెట్టవలెననియు, (పాక్ = పూర్వము, ఉక్షమ్= 

చెప్పబడినది, 

త త=-ఆమూడింటిలో, యచదాహాళజాతమ్ = యే ఆవారనమూహాము, 

సమాన్ ధాతూన్ = నమస్థితిలోనున్న ధాతువులను, అనువర్తయతి=అను సరించు 
చున్నదో, విషమాంశళ్ళ = విషమములుగా నున్న ధాతువులను, నమీకరోతి = 

సమానముగ చేయుచున్నదో, తతి=-ఆ ఆవోరనమూపహమును, నమాసతః ౭ 

నం జేపముగ, హితకు = పథ్యమెనది. విపరీతమ్ దీనికి వివరిత్వమైనది, అహితమ్ = 
పథ్య మైనది కాదు, తత్పునః = హితాహితరూవమైన ఆవారమైశ, మాతా 

యోగాదివై చి (త్యాత్ -ఆవార పరిమాణము, ఆహారాదులయొక్క సం యోగా 
దులయొక భిన్నతవలన, అని యత మపి=నియమము శాని దె నప్పటికిని, 

యథోపదేశమ్ =శా(స్త్రము నమసేించి, యథాభూ యిష్టమ్ = యెది శాన 

మునకంశు ఆధిక్యతను కలిగి యుండునో, శీలయేత్ = చానిననుసరించ వలెను, 

పరిహ లచ్చ =వదలి పెట్ట వలయును. 

(వతివదార్థము : తన ఆత్మను మిక్కిలి (శద్దగ పరికిలించి ఈ రనగుణ 

వీర్యవిపాకాదులతో కూడిన (ద్రవ్యముల పరికల్పనగల ఆవోరములను సాళాత్ర్యి 

సాత్మ్య విభాగముతో నిత్యమును పరీషించి ఇట్టి ఆవోరసముదాయము నాకు 

అనుకూల మైనది, ఇట్ట ఆహారసముదచాయము నాకు పిక్చతిని కల్లించునది అని 

[పకిదినమును తెలునుకొనవలయును. 

నిత్యాభ్యాన వశమున తన ఆత్మతో నిత్యసంబం ధముగల ఆహారము _ 

సాత్మ్య్వమనియు ఓకసాత్య్ట్య్రమనియునుగూడ చెప్పుచున్నారు, తనకనుకూలమ్మ 

లముగాని ఆహారము అనాత్మ్యము అని చెప్పుచున్నారు, 
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మరికొందబువై ద్యులు (ప్రకృతి సాతత్ర్యము, వయస్సాత్మ్యము. బేళ 
సాత్థరిము, బుతు సాతగ్చ్రి ము, దొ షసాత్మ్యము, వ్యాధి సాతృస్థిము అను 

వీభాగముచెత సాత్మ్యము అనేక విధములని తలంచుచున్నారు. కొందరు అను 

కూల్వమెన మాతను, అట్టిమా[తా పరిమాణ ఆవోర ఉపయో గమును బట్టి వివరీత 

గుణములుగల (దవ్యములనము కూడ నాత్ట్య్రైముగ చెప్పుచున్నారు. అభ్యనించు 

టకు వీలుకాని వాటితో యేవస్తువులె కే సమానగుణములు గలిగి యుండునో 

అవి అసాతత్ష్యములుగ నున్నవి. ఉడానారణముగ శీతజ్వరమునందు ఉష్ణ గుణ 
ముతో కూడికొనిన [ద్రవ్యము విపరీతమైన దై నప్పటిఃని చికిత్సా దృష్టితో అది 
అనుకూలమైనందున సాతత్ర్యముగ నగును. ఈ శీతజ్యరమునందే అనుకూల 
మెన శితగుణములుగల _దవ్యము సమాన గుణము గలదై నవ్పటికిని అసాత్యుము 

అగుచున్నది. 

(పవరము, అవరము, మధ్యమము అనీ సాతర్ధ్వ ము మూడు విధములు. 

ఈ మూడింటిలో నిత్యాభ్యానమున _ రసములన్నియు సాతత్మ్యములుగానున్న 
యెడల అది |వవరసాత్శ్యము అని చెప్పబడును. ఒ కేరనము సాత్మరమైన అవర 

సాత్మ్యమనియు, రెండు మూడు రసములు సాతత్మ్యములైన మధ్యమ సాతగ్థ్య 

మనియు చెప్పుదురు. 

వీటిలో ప్రవర సాతస్ష్య్రమువాతపిత్త శ్లేషర్ణిలను నమస్టితిలో నుంచును. 
శరీరమునకుకీడుచేయు ఆహారపదార్థముల త్యజించ దలచిన మానవుడు అహిత 

ముగ చెయు సాత్ట్యమైనప్పటికిని క్రమముగ పాదభాగముగగాని పో డశభాగ 
ముగాగొని వదలి వెట్టవలయును. ఒకే పర్యాయము అభ్యా సముచెయువ దార్థము 

లను, వదలిపెట్టదలంచు అహోరవిహారములను వదలిపెట్టగూడదు. అట్లు ఒకే 

పర్యాయము ఆహారవిహారములను వదిలివేసిన యెడల శరీరమునకు విక్భతులు 

సంభవించును. ఏ ఆనోరరాశిని నిత్యాభ్యాసములో అభ్యసించు. చున్నాడొ 

మానవుడిలో, ఆ ఆహోరాదులవలన ధాతువులన్ని టికి సమస్థితి యేర్పుడవలెను. 

మరి నము ఛె_షమ్యములే న, దూపెతములై న ధాతువులకుకూడ సమితిని 

చెకూర్చువలెను. నం తేవముగా అట్ట ఆహో రాదులు హతకరమైననవిగా సుండును. 

ఇ దుకు వివరితములె న ఆహారములు అహితములుగా నిర్రేశింపబడినవి. శాస్త్రము 

నందువదేళివబడిన విధి అనుసారము హిత, అహితములై న అహో రాదులయొక్క 

మా*్యతయు, వాటి పరికల్పనము భిన్నములు గాసుండుటవలన లొ కమునందలి 

పరిపాటి నఎటాసరించి నిత్యాభ్యాసమున తనకు పర్చుడిన సత్ఫలితములను బట్టి 

హితగులై నఆహారములను ఎల్లపుడు మానవుడు సెవించ వలను. అత్తే అహి 

తముల వ ఆవోరవిహోరములను విడిచి పెట్ట వలయును. 

కోలిలేఖి.: జాగుగ తనను తాను పరీతించుకొని తనపకృృతికి సాతర్వ 
మైన అనాతభ్ర్యమైన ఆహారమును నిర్ణయించుకోన వలెను, 

పుట్టినప్పటినుండి అభ్యాసమునందుగల . ఆత్మకింపై న శా(స్త్రముచే శ్ర 
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ఉచితమైనదిగా చెప్పబడిన నుఖకరమైన ఆహారము సాత్మ్యమని చెప్పబడినది, 
పుట్టనప్పటినుండి నిత్యమభ్యసించుచున్న సుఖావహమైన ఆహారము లోకము 
నందు నాతగస్థి ము శబ్దముతో వాడుక గలదు, స్వల్ప కాలము సెత్యమభ్యనం చిన 

ఆహారముగూడ సాత్ర్యామని చెప్పుచున్నారు. దీనికి వివరిత మైనదసాతగ్మ్యము. 

కొందరు పండిత వే ద్యులు (పకృ త్యాది 'భేదములతో సుఖమును గల్లించు 

టలో మాత మ కారణముగా నున్నందున నొతర్హ్యైము అ'సక పిధములుగాన. న్న 

దని భావించు చున్నారు. పుట్టిననాటినుండి అభ్య్వసించుచున్న అహారమునకు 
(పాధాన్యత నివ్వక (పకృత్యాది విశమముల నాశ్రయించి శరీరము వృద్ది 

నందించు [దవ్యృగుణముల కంశే విపరీత గుణములున్న స్నటికిని నుఖ హేతువులై 
నందు వలన సాత్మ్యమని చెప్పుచున్నారు. శారీరక గుణములతో ఆహారౌరాకి 
తుల్యమగు గుణములు కలదై నప్పటికిని తత్కా లమునందు దుఃఖ పాతువై నందున 
అసాతత్ర్యమనిగూడ చెప్పుచున్నారు. సాతర్ర్యము మూడు విీధమ.లని చెప్పు 

చున్నారు. వాటిలో నర్వరస సాత్ణ్యమైన (వవరసాత్మ్యము సమదోవ [వళ్ళు 
తిని, సుఖమును కలిగించునదిగ వక్కాణించు చున్నాను. విషమదోవమ (పకృతి 

గల ఇతరులకుకూడ ఇది [క్రమమైన అభ్యానముచేత  సర్వ"నములకు శారీరక 
గుణములతో సాదృశ్య మేర్చడును. అట్టి _పబలమైన హేతువును పురస్కరించి 
ఏవమదోవ [పకృతిగల మానవుల కొల కే అవర మధ్య సాత్మ్య్వములు చెప్పబడి 

నవి, శా(స్త్రమర్యాదను, నిఆారభా్యసమును రెంటిని దృష్టాయందుంచు కొని 

అధిక (పాధాన్యతగల తనకు హితమును చేకూర్చు అహారమును అభ్యసింప 
వలెను. దుఃఖమును కలిగించు ఆవోరమును వదలి “పెట్టవలయును. 

మూ॥ తథా విఢెషతః సమశన మధ్యశ నముమా[తాళనం విషమాశనంచ 

వర్ష యేత్ , తత వథ్యా మేక[త భు క్షం నమళనమ్ భు క్ష సోరపరి ధు_క్త మధ్యళ 

నమ్; అమా తాళనం పునః [పథ7వో పదేత్యు శే, అపాప్తా తీత కాలంతు భు కమ్ 
విషమాశనమితి। భుంజానస్తు పేయాయూవంరసాన్ వ్యంజనాని రాజకేషు 
పా(శేము నిదధ్యాత | పరిశువ్మ_ పరిగ్దానత్యుప్తంచవయః  సౌవచ్ణేషు। ఖలకట్వర 
కాంబళి కాన్ కాంస్వేషు। రాగమూడ వనట్టకాన్ వ్యజవైై డూర్య విచ్మి శేషు; 

ఘృత మాయసపయః సుకితం తా[మమయే పానీయం నకానిచ మద్దెయ 

స్పటిక కాచమయేమ ఓదనంచ విస్త ర్లేమనోరమేస్టానే। అన్యథాహి వర్ష గంధ 
రసాన్యళ్వాదపొతం స్యాత్ | 

(వతివదార్జము : తథాడాఅశ్లు, సమళనండాసమశనమును, అద్యశనం = 
అద్య శనమును, అమా[తాళశనమ్ =అనూ | తాశనమును, చ == మరియు, విషమా 

_శనమ్విషమాశనమును, వర్ష యేత్ = వదలి పెట్టవలయును. 

తత = వై నుదాహరించినట్టి సమశన, మధ్యశన, అమా[తాళన, విషమాళ 

నములలో, ప థ్యావథ్యమ్ -హితాహిత అవోధనులను, ఏక (త ఒకచోట కలిసి; 
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సమళనం = సమశనము, భు_క్షస్యోపరి = భుజించిన 

దాని మీద, భుకంాభుజింప బడినది, అద్యుశనం హఅద్యశనము, అమా తా 

శనం =మాతకాని భోజనమును గురించి, పునః=మరల, పృథభ7ావ= వేరుగ, 

అ|పా_ప్హకాల దభ జనసమయము కానపుడు, అతీ 

-భుజింపబడినది, విషమాశనమితి= 

భు కమ్ ైభుజింపబడినది, 

ఉసడేవ్య తే =చెప్పబడును, 

తకాలంతు = కాలెతితమెనపుడు, భుక్తం 

వివమమాశనమని, ఉచ్యతే = చెప్పబడుచున్నది. 

భుంజూనసు = భుజించువాడు, చంయూ = "పఫేయగ) (|తాగదగిన నీళ్ళు ' 

పాలు, తేట, గంజి మొ లగునవి) యూవ = సహప్పుకట్టును, రస = మాంసరన 

మును,వ్యంజనాని =కూరలను , రాజ తేషుపా తేషు = వెండిగి న్నెలలో, నిదధ్యాత్ = 

ఉంచవలెను, పరిశుమ్మపదిగ్లాన్ = పరిశుష్కు (పదిగ్గములను, చడామరియు, 

అత్యుష్టంపయః — మిక్కిలి వేడి పాలను, సౌవచ్లేషు = బంగారము” పూసిన 

పాతలందు, నిదధ్యాతి = ఉంచవలేను, ఖలకట్వర కాంబళికాన == ఖలకట్వర 

కాంబళికములను, కాం స్యేమ = కంచు పా తలలో, రాగపాడవనట్ట కాన్ = 

రాగపాడ వసట్టకములను, వ(జవై_డ్యూర్యవిచి తేషు = వ[జములు వైడూర్య 

ములచేత తాపబడిన చి|తవిచి[తములె న పా[తలందు,ఘృతం = సెతిని, ఆయయౌసీ = 

ఆయనపా[తయందు, సునీతం = మంచిగ చల్లారిన, పయః*ః= పాలను, తామ 

మయే == తా్యమవీకార పాాతయందు, పానీయపాన కాని=ా|తొగుటకు యోగ్య 

మెన జలమును, పానకములను, మృడ్దేమన్సటికమయుషు = మట్టి బంగారము 

సృటికములచేత చేయబడిన పా్యత్రలయందు, ఓదనం - అన్నమును, వి స్తీర్ణేడా 

వెడల్రైన, మనోరమే=చూచుటకింమై న, స్థానేాగి న్నెలలో, స్యాత్ ఉంచ 
వలయును, అన్యధాహి =అట్లుకాని పక్షమున, వర్షగంధ రసాన్యత్వాత్ వర్ణము, 

గంధము, రనము వేరగుట వలన, అహితమ్ స్యాత్ =వథ్యకరమైనది కాకుండును. 

తాళ్ళర్భుయము : అహితభోజనమును విడిచి పెట్టిన కు సమశనమును అద్య 

శనముసు, అమా | ఆతాశళనముగు వీవమాశనమును విడచి పట్టవలయును. హితక్రరము 

లైన అహితకరములె న ఆహారములను ఒకచోటచేర్చి భుజించు భోజనము నమ 
శనమని చెప్పబడును. భుజించినతరువాత వెంటనే మరల భుబించుట అద్య శన 

మని అనబడును. అమాతాళనమును గురించి వేరే (వకరణమునందు చెప్ప 
బడును, శాన్రువిహితమైన కాలమునందు భుజించక పోవుట కాలా 

తీతముగ భుజించుట విషమాశచమని చెప్పబడును, భుబించువాడై శే చిక్కనిగంజిని 

చెసరకట్టును, కూరలను వెండి పా(త్రలందుంచవలెకు. ఎక్కువ [వమాణముగల 
నేతితో భర్జనముచేయబడి, తిరిగి జీరకాది యుక్తముగా వేడినీటితో సిదము 
చేయబడిన మాంసమును. (పరికుష్కము) = పూర్వవత్ నిద్దము చేయపడిన 
మాంసము, చిక్కాటి చల్ల మరియు 'తిజాతకము (పలక కాయలు, లవంగాలు, 
న సెరుగలచానిని, వేడిపాలు, బంగారు పాతల 

1 * చల్గివులును ఆమ్స యూవము కంచుప్నాత లందునూ, 
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రాగబూ డవసట్టక ములను వ్యజవై డూర్యములు పాదిగిన పాతల యందునూ, 

పానయోగ్య మైన జలములు, పానకములు, మట్టిపా తలలో, బంగాగు ప్యాత 
లలో, స్ఫటిక పాత్రలలో (రాచివ్ప లేక గాజుపాత), అన్నమును వెడలై న 
మనోవారమెన పాతలలో యుంచవలను. శా స్త్రవిహిత కార్యాచరణ మాచ 
రంచని యడల పాతలు, పాతల యందుంచు ఆహారముయొక వర్ణము, 

గంధము రనము మారి ఫ్కృతి 'యర్భడి ఆ ఆహోరపానీయములు అహితములు 
గానగు [పమాద మేర్చడును. 

కలిలోఖి: నమాళనము ము వానికి ముఖ్యముగా యుకాయు కవివ 

చనచేసి అహితములను వదలి హితములనభ్యసించవలెను, ప ఛ్యాపథ్యములను 
ఒకేచోటకల్సి భుజించుటను నమళన మందురు. ఆహారమును మా(త్రవరిమాణ 
ముగ భూజించి కొంచెముసేపాగి మరల భుజించుట అద్యశళన మందుకు. అమా 
(తాళనమును గురించి తరువాతి (పకరణములో చెప్పబడును. నకాలమునందు 
భుజింపక పోయిననూ అకాలమునందు భుజిం చిననూ వివమాళనమం౦దురు. కారము 

పులుపువెసిన కూరలు కట్వరమన బడును. సట్టకమనునది రాగభాడవములతో 
సమానమైన చెళాంతర (పసిద్హమైన పానకముగా తెలియవలయును. 

బి. న్యా. రాగపాడబముల స్వరూపము- 

రాగములు పాడబములు రెండునూ పానకవిఢెవములు. రాగపాడ 

బములను కలిపి ఒకె వచార్గముగ నిర్వచన మిట్లు గలదు. 

"క్వధితంతు గుణో పేతం సహశకారఫలంనవమ్. తై లఅనాగరదంయు కం 
విజ యారాగపాడబాః।పితాగు చక పసిదా3ః సవృ జామ పరూషకై ౩ జంబూఫల 
దూ (అ ICI య ఎ 

రనై ద్యుకొ రాగో రాజికయాని ఇతః" 

నీళ్ళతో బెల్లమును, తియ్య మామిడివండ్లు చేర్చి చక్కగ కాచి ఆరన 
మున తైలమును శుంఠిని చేర్చిన అయ్యది రాగమోడబమన బడును. రాగ 

మనగా-చక్కెర, మాదీఫలములరసము, _సౌవర్చ్పలవణము,  కేలావాలు, 
చింతపండు, చిట్టత పండ్లు, నేనేడుపండ్ర రసము వీటిన్నిటినిచేర్చి పక్వముచేసి 
ఆవాలతో పోవృువేయుటచే ఏర్పడినది. 

పూడబస్తు 'మధురామ్ల దవ్యక్యతః' అని చకదత్తుని వ్యాఖ్యానమున 
గలదు, 

రసాలమనగ---మీగడతో కూడిన పెరుగు చేతితో చక్కగ చిలికి 
దానిలో ఏలకులు లవంగాలు దాల్చిని చెక్క నాగశేసరములు జీలకర బెల్లము 
అలము శుంఠి వీనిని చక్కగా దంచి చెర్చినది. దినిని శిఖరిణి అనియూ చెప్పు 

దురు, 
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మూ॥ అపిచ। దజిణ పార్శ్వేభ్యమ్యంస్థాప యత | సవ్యే సేయం లేహ్యం 

ముఖోద్దర్ష ఇ పిండంచ మగేభ జస్ధమితి। యథాగ్నినాతగ్త్యంతు (పాక్ 

దవ్యముపేళువ్యం వాశీ యాత్ । (పా గవతు గురుస్వ్వాదు స్నిగ్దంచ మధ్య౭. 

నములవణమ్! అన్తేరూవం [దవమితరరస యుక్షంచ। శతమంచా గ్నేర్షంవో వైన 

నముతే శ్చేవితోవిణో = న్యదుపయు క్ష కొం సమ్యక్సాక మేతి 

(వతివదార్థిము : అపీిచచచమరియునూ, దతీణపార్శ్వ ౩ కుడి (ప్రక్య్థాన, 

భత్యుమ్ =తినుబండారములను (భక్యు, భోజ, చోమ్య, లేహ్యాములు, పాని 

యము లనుూ వంచవిధ ఆవోరవికారములు), స్థాపయేకి = ఉంచవలెను, సవ్యే= 

ఎడమ (పక్కవ, సేయమ్ = =పానయోగ్యజలాదులను, లెహ్యాము = =వచ్చళ్ళను, 

చన = మరియు, ముఖోద్దర్హ ణఅపీందీం ముఖమును శు (భపర చుట కుపయోాగాంచు 

తాంబూలాదులను, స్థాపయేత్ = ఉంచవలెను, మధ్యైఎదుకుగ, ఫ్ “జ్యమితి= 

భి శజనయోగ్యపచార్హములను, స్థాపయేశే = ఉంచవలసు, యథా౭.గ్ని 

సాత్మ్యంతు=నమాగ్ని ననుసరించి, (పాక్ = మొదట; | దవమువళుష్కు ౦వా = 

[దవపదార్థములను లేక వేపుడు పదార్థములను, అక్నీయాశత = తినవలెను, 

(ప్రాలేవతు= 'ముదట నే, గుకుస్వాదు స్నిగ్గంచవాగురు మథుర న్న్నిగ్గ వచార్భము 
లను, మధ్యే =భొ జనమధ్యమునందు, అన్హులవణమ్ = పులుపు ఉప్పులతోకూడిన 

వ దార్జములను, అనె == = భోజనా_న్ల నమునందు, రూతమ్ు == రూతఆహోరమును, 

[దవం =[దవరూప "ఆనోరమును, ఇతర సంయు కంచడాయావషమము మొ॥ రసము 

లను, అక్నీయాత్ =తినవలెను, త్య తహజాఠరాగ్నినిబట్టి, మందాగ్నాః = అగ్ని 

మాంద్యముగల పురుషునికి (దవోశ్షున = వేడి చెసిన _(దవవదార్ణములతో , 

సముత్తేజితమ్మణా = (వదీపాగ్ని వలన, అన్యదుపయు క్తమ్ = మరల ఉపయో 
గించిన ఆహారపదార్దములను, సమ్యక్ = బాగుగా పాకమ్ = జీర్ణ మును, పగి = 

పొండించు చున్నది. 

తాళ్ళ్ర్భంయు : లడ్డు మొదలగు పదార్ధములను కుడి పక 3న చు కొన 

వలెను. (తాగుట కుపయు క్షములగు పదార్భములను మ. ఖమును శు భ్రవరచు 

తాంబూలాదులను వామ పార్శ్వమున నుంచుకొనవలెను. పోవక పాకాదులతో 
తయారుచేసిన విచి|తాన్న ములను ఎదురుగానుంచు కొనవలెను. శన జాఠరాగ్ని 
సాత్మ్యతనుబట్టి లేక జాఠరాగ్ని బలానుసారముగా మొదట దవపదార్గములను 

వేపుడు కూరలను తినవలయును. మరియు మొదట గును మధుర స్పిగ్గ వచార్గము 
లను సేవించవలెకు. భోజనము మధ్యన పులుపు ఉప్పుచేగ్ని న పదార్థములను 

భుజింపవలెను. భోజనా నమునందు రూక్షు| దవరూపమైన పదార్థములను ఇతర 

పదార్థ (రస)ములతో చేర్చి మేళవింపబడిన _ఆవహోరమును సేవించవలెను. 
ఇట్లు “ ఆహారమును నిత్యకృత్యముగా చేయుటచేత మందాగ్నిగల మానవుని 

యొక్క జాఠరాగ్ని వెడిచేయబడిన దవ్యపదార్గ సే వనవలన మిక్కిలి ఉ లేజితమె 

మరికొన్ని పదార్థములను నేవించిననూ ఆ ఆవోగ్యస్తద్దార్థములుకూఢ ఆ ఉశే 
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జితము చేయబడిన జాఠరాగ్నిచేత సరియెన పద్దతిలో జీర్ణము చేయబడును. 
లం 

కోలిలోఖు; జాఠరాగ్ని బలమునపతించి అహారముయొక్క నా త్య్చ్యాసాతల్ష్య 
ములను తెలిసికొని _దవపదాక్ధములనుగాని వేపుడుకూరలనుగాని మొదట భుజింవ 
వలను. మొదట సే గురు మొదలగు గుణములతో కూడిన ఆహారమును తినవలను. 

మందాగ్నిగల మానవుడు వేడిగానున్న (దవరూపమెన వానిని మొదటనే తిన 

వలను. | 

మూ॥ అనుపానెతు సలిలమేవ |శేష్థం, సర్వరస యోనిత్వాత్సర్వ భూత 
సాత్మ్య త్వాజ్టవనాది గుణయాగాచ్చు। తచ్చితం దధిమధుయవగో ధుమమద్య 

విశేషము నర్వేమ చవిదాహిషు శరద్ గీష్మ యోళ్ళ। ఉష్ణం పిష్టమ'యేష్యు న్యేచ 
దుర్జరెషు హేమ _నేచ, (ద్రవ్య 6 వ్య వీజ్ఞునీయం చేశేత కరం శాలిషష్టికయోః 
తధె వోవవాసాధ్వ భామవ్యస్త్రీ వ్యాయామ శ్లాన్త బాలవృదేషు! మాంసరనః 
శో పోదిషు। వాళేత్వవూనిచ। పి _తేశర్కరోదకమ్। (తిఫలోదకంతు సజా[దం 
శైమ్మణి పాయశ్చాతి.గళరోగేషు। మ్ష్వేవవా ధధ్ని కూచికా కీలాట యోళ్ళ! 
దొన్యాన్లుం మస్తు త[క్షం వా శాకావరాన్నేషు। మద్యం మాం సెషుఫలామాంబు 

వానవాంశ్చ వివిధాన్ విభజ్య పయోజయేత్ | విశేషతస్తు మద్వాసవాన్ 

(గా మ్యమ తీళ్లాన్ |త్రిఫలానవాన్ వన్యేషు! న్య|గోధాది ఫలాసవాన్ విష్కి శేషు 
అర్క లు శిరీవక్షపిళ్ఞాసవాన బిలేశయేషు దిగ్దహళశేషుచ! ఆమ్లఫలానవాన్ 
(పసవామ కాశేతువద్యవీజ శృంగాటక కశేరుక మృద్వీకా ఖదిరాసవాన్ 
తొదయు_క్తంవా శీతముదకముదశ్విద్వా మహామృ 7 ప్వేదశేషుచ। సురాం(పతు 
దేషుత థా ళమా _క్లేషు కృ ళమచ'। మధూదకం స్థూలేషు। మద్యం మద్య 

మాంస సాళ్ళెం వ్వల్పాగిష్నషు। అపిచ। సమానేనాన్న విపరీత మవిరోధిచ। 

(వతివదార్థ యు : అనుపానంతు = అనుపానమై శే, సలిలమేవాజలమే, 
_శష్టండా|ఛొష్షమెనది, సర్వరన యోనిళ్వాత్ మధు రాది ప. డసములయొక్కా 

ఉత్పత్తికి కారణమగుటవలన ,సర్వభూతసాత్మ్యాత్ = సమస్త (పాణికోటికి సామ్య 
మగుటవలన, జీవనాది గుణయోగచ్చ = జీవనము మొదలగు గుణములతోకూడి 
యుండుట వలన, తత్ -ఆ, శీతమ =శీతలమెన జలము, దధిమధుమద్య విశ 

షేషుడాసెరుగు, తేనె, గోధుమలు మద్య విశేషముల సవనయందు, నర్వముడా 
సమ_న్తమయిన, విదాహిమడావిదావాకర పచార్థ సేవనలందు, శరగ్గి ఇమ యోళ్ళ = 
శరత్ గీష్మ బుతువులయందు, (ప్టము =శేస్ట్రమెనది. 

పిష్టవు= పేలపిండి మొదలగు వాటితో చేసినముద్దలు, అ స్యెషు- అన్యము 
లైన, డుర్ద హువా కన్టముగ జీర్ణమగు భక్యుములయందు, పామ _నేచ=ైహామ న్ల 

బుతువునందు, ఉప్పమ్ = వెడి నీరు, _శేష్టమడా| శేస్మ్రమెనది. 

[దవ (ద్రవ్య విజ్ఞాసీయంచ = చల్లనినీరు, వేడినీరు వీనిని గురించి | దవ 

(ద్రవ్య విజ్ఞాన విషయిములను గురించి అనుపాన విషయకమైన దృష్టితో చూడ 
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వలెను, శాలి హమ న్త బుతువులో పండు ధాన్యము నువయోగించుటలో, 

మష్టిక యోః=60 దినములలో వచ్చు భాన్యము నువయోగిం చుటయందు, 

తధా = అశ్లే, ఉపవాన = ఉపవానముచేత, అధ్వ = మార్గగమన మెక్కువగ 
చేయుట చేత, భావం = బిగరగా ఎక్కువసేపు మాటలాడుట చేత, (స్రీ ౫ అశి 

సంభోగాదుల చేత, వ్యాయామ = వ్యాయామాదులదేత, న్లాన్తడాబడలికచేత 
ఏర్చడిన కార్శ్యమునందు, బాల == చిన్నపిల్లల విషయములో, వృబ్దేషు=ామునలి 

వారి విషయములో, శీరం = పాలు, (శోష్టండా|శేష్టమెనవి, శోపూదిము = ధాతు 

శోమోదులయం౭దుు మాంస రస8=మాంనరసము, _శేష్టండాశేమ్షమెనడి,వా తె= 
వాత వృద్దియందు, అవ్హాని చ అన్లు[దవ్య  అనుపానములున్నూ, (శమం 

( ఇన్మమెనవి, పిత్తెహాపి త్త వృద్దియందు, శర్క్మరోదకమ్ =కలకండ పానకము, 

శైహ్యణి = కఫవృద్ధియందు, | పాయః=౭తరచుగా, అతిగళరోగేము = నేత, 
మరియుక ౦ ఠవ్యాధులయ: దు, స తా దమ్ = తే నెతోకూడిన, తిఫలోదకమ్ = 
కరక, తాని, ఉసిరికలతో తయారుచేసిననీరు, (శేన్టమ్ = [శేష్టమెనది, మస్తు 
= వనుగుమీదతేట, (ఇష్టంకా శేషము, ధాన్యామమ = ధా న్యామ్లము, మస్తు=ా 

సెగుగుమీది తేట, తక్రమిడామజ్జిగ, శాకావరా న్న్నమవపాంగలి మొదలగు వాటి 
యందు, (శష్టమ్ = శన్టమెనది, మాంసేషుడామాంసావోరములం దు, మద్యము వ 
మద్యము, _శేష్టంచ( శన్నమెనది 

ఫలామ్లమ్ = ఫలామము, అంబుడానీకు, ఈ శెండునూ, వివిధాన్ 
ఆసవాన్ = పలువిధములై న అననములను, విభజ్యా = విభజించి, (వయోగ 
యేతి = వయోగించవలెను, 

విశవతను = విశేషముగా, (గామ్యుమ = (గామములందు నివసించు 
కోడి, వంది మొదలగు జంతువుల మాంన' భక్షణయిందు, మధ్వానవాన్ = 
మధాషనవములను, అన్వేషు=ైజాంగల జంతుమాంన భక్ష్షణయందు, తీజాన్ ౫ 
తీక్వములై న, తీఫలానవాన్ మై [తఫలానవములను ఇవ్వవ లను, విపి. రేషు= 
పిష్కిరములను జంతువుల మాంన భక్షణయందు, న్య |గోధాదిఫల=ామణి మొద 
లగు వానియొక్క్ల ఫలములను, ఆనవాన్ = ఆనవములను ఉపయో గింవవలెను. 
బి లేశ యేషు = బిలేశయములమాంన భక్షణయందు దిగవా తేషు చాఅ,న,ము 
చేత చంవబడిన జంతువులయొక్క_ మాంనభక్షణయందు, “అర్క సేలు రమ కపిత 
ఆసవాన్ వజిక్రైడు, సేలు, దిరిశెన, వలగ వీటితో తయారు చేయబడిన ఆనవము లను ఉపయోగించవలెను, [పన వామ = |వనవామాంన భక్షణయందు, ఆమ 
సలసవార ైపుర్థనివంద్లతో తయారువెసిన ఆనవములు ఇవ్వవ లెశు, మవిమృ 

ము=ానసింవాము, వనుగు మొదలగు జంతువుల మాంసభవణయందు, జెౌదళకేవు-ా 
సిటాయందు సంచరించు జంతువులయొక్క్ల మాంన భ వణయందు, కాశపదర 
ఇవు = చెటుకు, పద్మవీజా = తామరగడలు, కృంగాటక డాళ్ళంగాటక ముల్ 
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క శేరుక్ర డా క శేరుకములు, మృద్విక = (దాక; వీటితో తయారు చేయ 

బడిన ఆసవములను, తొ(దయు క్షంవా = తేనెతో గలిపికాని, శీతముదకమ్ = 

చల్లని నీకుగాని, ఉదన్విత =నీళ్ళు కలువని మజ్జిగను ఉపయోగించ వలెను, 

[పతుచేసు = (పతుద మాంనభక్షణయందు, [(శమార్తమ = పనులను 

చేయుటచేత, డస్పినవారియందు, తథాచచమరియును, కృ శేషు =క్ళృశించిన 

వారియందు, నురాం = నురను ఉపయోగించవలిను, 

స్టూలషు = = మేదో వృద్దిగల మానవులయందు, మధూదకమ్ = — తెనె 

కల్పిననీటిని ఉపయోగించ వలయును, మద్య -మద్యము, మాంస =మాంనము, 

సాత్మ్యా = సొతశ్తరముగాగల మానవులయందు, అలాగ్నిషుడా చా అగ్ని మాంద్య 

పు-షులయందు, మద్య్ధం=మద్య మును ఇవ్వవలిను. 

అపి చడామరింయునూ, నమాసేనడా సంతి ప్రముగా, అన్న విపరీతము పా 

అన్న గుణములతో  విపరీతముగాని, చ = మరియు, అవిరోధీ == వీర్య 

విపాకాదులతో విరుద్దముకాని, అనుపానము, శేవ్టం=శ్రష్షమెనది. 

తాత్తర్యయు : బెమధ, ఆహారములను సేవించునపుడు, తరువాత 

సేవించు జలాదులను అనుపానవదముచెత చెప్పుచున్నారు. అనుపానమునకు 

అర్థము ఏమనగా ఆహారము తీసుకొని వెంటనే సేవించునడియని యర్థము. 

ఆయు'్వేద శ్యాస్త్రమునందు అనుపానమునకు అనేకగుణములు చెప్ప 

బడి యున్నవి. తుదకు అనుపానము లేనిది జొమధాదులను ఉపయోగించరాదు 

అను నిషధముకూడకలదు. శా స్త్రములందు "ఏర్కొనబడిన అనుపానముల కం కు 

న్వచ్చమైన నీరు ( శేవమైనదిగా చెప్పబడినది. ఎందుకనగా ఆకాళొదకము 

మధురాది రనములయొక ఉత్ప త్తి తికి కారణభూతమగు చున్నది. మరియు 

సమ నమానవాళికి ఓకసాత్మ్యమె నది. మరియు జీవసీయ గుణములు అన్నియు 

దానియందు వుంజిభూతములుగా యున్నవి, 

ఇరుగు, తేనె, గోధుమలతో తయారుచేసిన సర్వప దార్జ ములు, మద్యము 

వీటిని సేవించిన తరువాత అనుపానముగా శీత జలమును పానముచేయ వల 

యుకు. అన్ని విధములై న విదావాక్రరములై న పధార్భములను సేవించినచో 

పిమ్మట శరత్ [గిమ్మ బుతువులణఖుందును చల్లని నీటిస 'శాగవలెను. 

ెలపిండి, రవ, మొదలగు వాటితో తయారు చేసినలడ్డూ మొదలగు 

పచార్థ ములను మిక్కిలి కష్టముగా జీర్ణ మగు భ జ్యాాదులను శీవించీన తరువాత 

పావంత బుతువునందునూ వేడినీటిని [ఇ గ వలయును. 

దవ[దవ్య విజ్ఞానమును, అనుపానములను కల్పించునపుడు నీత్ర ఉప్పజల 

సేవన యందును దృష్టియందుంచు కొనవలయును. 
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రాజనములు, అరువది నాళ్ళకు ఫలించు ధాన్యము, ఈ రెంటినీ భుజించిన 

త*ందాత పాలు | త్రాగవలెను, అశ్లే ఉపవానములు కేయుట చేత క్ఫో శించిన వారు, 

తోని కముగానడచుటచేత బడలిక చెందినవారు, బిగరగ మాట్లాడుట చెత 

దిప్ఫైనవాము, (స్ర్రైకరిగ్రతులు, వ్యాయామము ఫిటిని శ కినిమించి చేయుటవలన 

పర్వ వన బడలిక యందును, చిన్నపిల్లలు, వృద్దులు వీరు పాలను అనుపాన 
నంగా ఉపయోగించుట చాల వథ్యక్రరముగ యుండును. కారణాంతరముల 

చెత ధాతుకయ మేర్చడినపుడు మాంనరనము ననుపానముగ ఉవయోగించ 
వను, వాతవ్శద్దియందు కాంజికము, మొదలగు వుల్ల ని వన్తువులను అను 
వానముగా (వయోగించవలెను. సి_త్తవృద్దియందు ఖండశర్కర చేర్చిన పాన 
కములను అ':పానములుగా ఇవ్వవలెను. కఫవృ ద్రియందు, నే తరోగములందు, 
గళరోగములందు, తేనెకలిపిన (తిఫలములు వేసిన ఫాంటజలమును అనుపాన 
మంగ అవ్వవలు, దధ్ని=- పెరుగు నువయోగించుటలో, మన్తు=ైవెరుగు మీది 
'తట'.పవయోగించవలను, కూర్చీక (విరిగిన పౌలనుండి తయారుచేసిన మజ్జిగను, 
ఒగొనవాలరొక్ళ- గడ్డలను (కిలాటము) ఉవయోగించునపుడు మస్తునే అను 
పానము; వాడ వలయును. 

పులగమును భుజించిన తదువరి ధాన్యామ్లుమును (కలి) "పెజుగుమీది 
శటను, మజ్జిగను అనుపానముగా (ప్రయోగించుట [ *₹వము., 

(©) 

మాంనాడులను సేవించిన తరువాత మద్య మును అనుపానముగా సేవిం 
చుట యు త్రమము. 

చేంశు [దాత మొదలగు (ద్రవ్యములను పులువ బెట్టి తయారు చేసిన మద్యములను వరివిధ పఠికల్పనలుచేసి తయారు గావించిన అసంఖ్యాకములై న ఆస వములను 'వెకువేుగా విభజించి అనుకూలముగా నువయోగ లవవతెను విశోవ పంగా (గ్రామములయందుండు కోడి, పంది, పావురము, మెక, గొణ మొదలగు జంతువులయొక- మాంసములను తినిన తర్వాత మధ్యానవములనను పానముగా (పయోగ౦చ వలయును, 

_ కృతర జంతు మాంన భక్షణ తరువాత తీకము్ల న (తిఫలానవములను అ... వొనముగా వాడవలయును, పఅప్కిరముల (జల్లుకొని తిను వతులు) యొక్క మౌంన సేవన తరువాత మజ్హి మొదలగు వృ తములయొక్క_ ఫలములతో తయారు ఐన ఆసవములను నేవించవళను. కన్నములలోనుండు పాములు ముదలగు బిలళయములను భుజించిన తరువాత శ(స్త్రముచే చంపిన జంతువుయొక్క. మాంన భతణ తరువాత జిలేడు, నేలు, దిరిశేన, వెలగవండు మొదలగు వాటితో సిద్దముచేసిన, ఆసవములను, పనహాముల (బలాత్కరించి జంతువులను తినునబి యొక్క మాంనమును భుజించిన తరువాత పులని వండతో తయారుచేసిన ఆగంవములను అనుపానములుగా ఉపయోగిం చుట గోవము. న్ 
©) 
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మహో మృగములై న సింహాదులయొక్ష మాంసమును, జెదక జంతువుల 

మాంసమును భుజించిన తదుపరి చిల్లు, చెణబుకుు తామరగింజలు, శృంగాటక 

ములు, కసేరుకములు (దాక వీటితో తయారు చేసిన మద్యములను ఆసవములను 

తేనెతో కల్పిగాని, చల్లనినిటినిగాని, చిలికి వెన్న తీసిన మజ్జిగనుగాని అనుపాన 

ముగా [సయోగించవలయును. (పతుద (పాలగువ్వ, పావురము, భృంగరాజము, 

అడవి పిచ్చుక, ఊర పిచ్చుక, సారనము, చిలుక, గోరింక, మెనగోర, పసుపు 
పిట్ట మొదలగునవి) ములమాంస భక్షణమునుచేసిన తరువాత అన్తు బడలిక చేత 

బాధింప బడువారు, శరీరము కృళించినవారు మద్యమును సేవించ వలయును. 

మేదన్యులు శేనె కల్సిన నీటిని (తాగవలయును. మద్యము, మాంసము యెవ 

రికి పుట్టినది మొదలు సాతర్యమైయుండునో, అగ్ని మందముగ నుండునో 

వారికి మద్యము ననుపానముగా సేవింపచేయు వలను, మరియు సం కేపముగ 

ఆహారగుణములతో వివరీతముగాని, వీర్య విపా కాదులతో విరుద్దముగాని ఆను 

పానములు (పళ_స్తములని చెప్పబడినది. 

భో9లేఖ : భుజించిన తరువాత (తాగుటకు జలమే (శేష్టమెనది. నీటి. 
యందు (ఆకాశోదకము) సర్వరసములను వుట్టించుళ_క్రిగలదు. సమ_స్తగుణ 
ములు ఆనీటి యందుండును. ఆహారరసమునకది విరోధము కాకుండా యుండును. 

శరిరమునకు వృద్ధికరముగా యుండును. అనుపానపరికల్పన ననుష్టింప చేయు 

టకు (దవదవ్య విజ్ఞానమును సంపూర్ణముగా ఆకళింపు చేసుకొనవలెను. శీత 

జలము ఉప్హజలము రెండునూ అనుపాన యోగ్యములుగా చెప్పబడినవి, శాలి, 

పష్టిక థాన్యములకో తయారయిన అన్నమును భుజించిన తరువాత ఉపవాసాది 

కర్శిత శరీరులు, బడలికతోకూడిన శరీరులు పాలను అనుపానముగా నువ 

యోగింప వలయును. ధాతువయమయినవారు అతి లంఘితులు మాంసరస 

మువయోగింవ వలయును. వాతవృద్దియందు కాంజికము మొలదగు పుల్లనీ 

పానీయములను మాంనరమునుగూడ అనుపానీయముగా ఉపయోగింపవచ్చును. 

పి_త్తవృద్దియండు శర్క్యరోదకమును, కఫవృద్దియందు (తిఫలాక పాయములో 
తెనె కల్పియూ అనుపానముగా సేవించవలయును. అతీరోగములు, గళ వ్యాధు 

లందుకూడా |తిఫలాకపాయములో కే నెకల్పి [తాగవలయును, పెరుగు (తాగిన 

తదుపరి లేక్ర "పెరుగన్నమును భుజించిన తదుపరి చల్ల నిసీళ్ళు అనుపానముగా 
(తాగవలెను. కూర్చిక, కిలాటముల నుపయోగించాక "వెజుగుమీదిలేటను అనుపా 
నముగా "సేవించవలెను. లేక పులగమును భుజించిననూ ఉపయోగించ వచ్చును. 

తినిన అన్నమునకు విపరీత గుణములుగల (దవమును అనుపానముగా 

నంధించ వలను, విరుద్దాన్న విజ్ఞానియమునందు బలవంతులె న సత్పురుమ 

లకున్నూ సమాన అసమాన గుణములుగల అనుపానములు రెండు విధములు 

గనూ విరోధమని చెప్పబడినది. 

31 
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నూ॥ అనుపానంఖలు తర్చుయతి (సిణయత్య్య్యూర్జ యతి బృంహయతి దేవాన్య 

పర్యా_ప్తిమభినిర్వ రయతి భు క్రమవసాదయత్యన్నమ సంభఘాతంభిన త్తి మార్చ 

మాపాదయతి కేదయతి సుఖవరిణామితా మాశువంవాయితాంచా వోరసోవజన 
య? _ 

యంతి! వర్జ్యంతూర్ధ్వ జత్రుగద శ్వానకాన (వసేక హిధ్యాస్వర భేదోరః వతిభిగ్లీశ 
భాష్య (ప్రస శ్చ। తెపాం హె _వదూవ్యూ మాశయముర 8 కంఠస్థిత మావోర జం 

రై స్నేహ మాసాద్యతదభిష్యం దాగి సాదచ్చన్ద్యా దీనామయాన్ విదద్యాళ్। 
వీత్వాచ భామ్య గయాధ్వన్వ పాఎన్న శీలయేత్! పానంచ। (వక్షిన్న దేవామేహ 

కంశాతీరోగ|వణోన ఇతి। 

(వతివదార్లము : అనుపానంఖలు =అనుపానము, దెవాన్య = చేవామునకు 
థి 

(శరీరమునకు), తర్పయతి == తృప్తిని గల్లించును, పీణయతి == జలీ యాం శమును 
వృద్దిపరచి పోపించుచున్నది, ఊర్జయతి = (వభావితమును చేయును. 

బృంవాయతిడావృద్దిపొందించును, దేహనస్య=శరీరమునకు, వర్యా_ప్తిం = 
చాలినంత సంపూర్ణ తను, అభినీర్వ _ర్హయతి -అభివ్య క్తము చేయుచున్నది. 

భు_క్రడాభుజింవబడిన  ఆపహోరమును, _ అవసాదయత్తి జీర్ణము గావించు 
చున్నది, అన్ననంఘాతమ్ = ఆహార రాశిని, భన త్తి = భేదించు చున్నది, మార్త 
వమ్ మృదు త్వమును, ఆపాదయతి హాకలిగించుచున్నది, ఆహోరన్య =ఆవోరము 
నకు నుఖవరిణామీతాం = ే లికగా జీర్ణమగుటను, ఆశు = శ ఘముగా, వ్యవాయి 
తామ్ = వనరించుటను, ఉపజనయతి = పుట్టించు చున్నది. 

ఉార్థ్వ్రజ తుగత వకం ఠమునకువె భాగమున నుత్సన్నములగు వ్యాధులు, శశ్వన = ఉబ్బసము, కాన == దగ్గు, (వ సెక = జొల్లు, హిధ్యా = ఎక్కిళ్ళు, 
స్వర భ్రేదన్వరభంగము, ఉరః కతిభిః =ఉరః కతము మొదలగు వ్యాధులు కలవారి చేతనూ, గీతభామ్య(పనక్కైశ్చ == గానము, ఉపన్యానము వీటియందు తల్లీనులె న వారిచేత, వర్ట్యమ = విడువదగినది, 'తెపూంహి = వారికయి తే, ఆమాళంయయం ఆమాశయమును, _పదూష్య = దూషింవచేసి, ఉర; కంఠస్టితమ్ =వక్షస్ల లము, కంఠము నందున్న, ఆహారజమ్ = అఆఅపహోరరాశినుండ్రి ఉత్పన్న మైన, న్నేవాంవా 'స్నైవామును, ఆసాద్య పొంది, తత్ =ఆన్నే హము, అభిమ్యంద అభ్రిష్య ందము (|సోతన్సులు శ్రేదోభూయ్యిమగుట అభష్యందము,, అగ సాదడాజరఠరాగ్ని నళించుట్ర, ఛర్దారదీన్ =వాంతులు మొదలగు, ఆమయాన్ =వ్యాధులను, విద ధ్యాత్ కలిగించును, బత్వాచ హమరియును అనుపానమును సెవించి, భావం = (వవచనము, గయకాగానము, అధ్వ =-ంయా నము, న్వప్నాన్ డాని డమొదలీప వాటిని, నీలయేక్ వ ఆచరింపకూడదు, పానంచవపానమెళే. వకి న్న డేహాం — తడిసిన శరీరము గలవారు, మహో =|వమేహులు, కంలాడ ర వణోన ఇతి క 0ఠా వీరోగుల్లు, (వణితులు, నశీలయే = ఆచరింవ కూడదు, ం ల్ 
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తాత్స్ళుర యము : అనుపాన గుణములను చెప్పుచున్నారు. 

అనుపాన మనునది మనుషులకు తృ విని కలిగించును. శరీరమునకు, 

ఇం దియములకు పుష్టిని చేకూర్చును, శరీరబలమును "పెంపొందించును, భుజిం 

చిన అన్నమును చక్కగా పాకమగునట్లుగాచేసి సారభూత రసమును శరీరమం 

తయూ చక్కగా వ్యాపింప చేయును. భుజించిన అన్నమును చక్కగా నకా 

లములో వచింపచేయును. బంధింపబడిన అన్నమునుభిదించి పాకమును నుగమ 

ముగా చేయును. మరియు అన్నమును తడిగా చేయును, నమ _స్తశరీర వ్యాప 

కమునకు మిక్కిలి దోవాదకారిగా నుండును. 

మహార్తి భేలుడు అనుపానము గురించి కెపుచూ అనుపానము అన్న మును 

సుఖముగా పచింవచేయ.... రుచిని పుట్టించును. అపకర్ష ణమును చేయును. 

ఆవారసాతగ్యతను వృద్ది పొందించును అని చెప్పెను. 

సు[శుతాచార్యులిట్టు చెప్పిరి. భోజన కాలమందు ఉదకపానముచేయ 

కుండినచో భుజించిన ఆహారము కడుపులో _స్పంభించి [దవముకాక మిక్కిలి 
బాధించును. అందువలన భోజనమునందు అనుపానమును పదేపదే చేయవల 

యును. 

ముఖ, దంత, కంఠ, జిప్వూ, (వణ, ధిరోగత వ్యాధులచె పీడితుల న 

వారు ఆయాసము, ఉబ్బసము, దగ్గు, నోట జొల్లు కారుట మొదలగు వ్యాధు 
లచే పీడితులై నవారు ఉరఃతతము, నర్వభంగము అనునవి కలిగియున్న వారు 
అనుపానము చేయరాదు. పానము చేసిన వెంటనే దారిని నడచుట, గట్టిగా 

మాట్లాడుట, గట్టిగాచదువుట, పాడు టట, నిద్రించుట, అనువానిని చేయ 

రాదు. ఇట్లు దాహము పుచ్చుకొనిన వెంటనే దారి నడచుట మొదలగు వానిని 
చేసినచో (తాగిననీరు ఆమాశయమును దూషించి అట్టివాని కంఠము, గుండె 

అనువాటిలో నుండిపోయి. (సోతన్సుల యంచెక్కువ నీకు గల్లుట, అగ్ని 
మాంద్యము, వాంతి మొదలగు అనేక వ్యాధులు కలుగును, 

కోలిలోఖు : తర్పణాదులు, అనుపాన గుణములు ఊర్గజ[తుగత రోగ 

ములు వీని యందనుపానము చేయరాదు. ఊర్హ్వజ(తుగత రోగులకు అను 

పానము సేవింప చేయుట వలన అభిష్యందము మొదలగునవి కలుగును, అను 

పానజలమును సేవించిన తదుపరి భాష్యూదులను చేయరాదు, తడిసిన శరీరులు 

కూడ అనుపానము కెయరాదు. 

నూ॥ తతః పాణిగత మన్య మన్య నాపనీయ దన్హాన్లరస్థంచ శనె ౩ శనైః 

శో ధసేన విశోధ్య లేవగన్ట స్నేహ పానోద మాచానోఇంగుల్య[గగళితాంబు పరి 
పిక్తన్నేత స్తా స్తాంబూలాది కృతవదన వై వై_శద్యో ధూమపానాది హృూతోర్జ్వకఫ వేగః 

పదశతమా(తం గత్వావామ పాళ్ళ్వేన నంవిిత్: (ద్రవొ్తత్తర భోజనస్తు 
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శం సిం నాతిసేవేత, యాననవ్హవన వాహనాగ్య్న్య్యాత పాంశ్చభు కవాన్। వర్ణ 

యేత్। ఆహార పరిణామక రా8 శ్రేదః కాలః సమయోగళ్చ! త|తోపారా పచతి 
వాయు రపకర్త తి స్నేహో«మార్షవం జనయతి క్లేదః కాలః సమయోగళ్న; 

త తోష్మాపచతి వాయుర క్షర్షతి స్నేహోోేమార్లవం జనయతి వేదః _నొథిల్య 

మాపాదయతి కాలః సర్వవపుర్వ్యా ప్తిమభినిర్వ_రయతి। సమయోగ _స్ట్వేషా 
మన్న పరిణామధాతు సామ్యకరః సమ్పద్యశే। నమయోగ న్యతు పునః 

కారణాన్యుచితో హితళ్చ దేహ సంస్కారోఒభ్యవ వోర చెస్టాళయనం సౌమనస్యం 
-చ। పరిణయస్త్వావోర స్య గుణాః శరీరగుణభావ మాపద్య _సయథాన్వమ వీరు 

ద్వాః। విరుద్ధాన్తు విహాతాశ్చవిరోధిభిర్వి హన్యుః శరరమితి। భవన్తిచా త; 

(వతివదార్థము : తత = భుజించిన తరువాత, పాణిగతం = అరచెతిలో 

అంటుకొనిన, అన్నం = అన్నమును, అస్యెన = శెండవచేతితో, అవపనీయ=ా 

తొలగించి, చ=మరియూా,'దన్తా న్హరస్థమ్ = ద_న్హముల మధ్యనున్న అన్నమును, 
శనైః శనైః == మెల్లమెల్లగా శోధనేనడాదంతకుశేదనీ శలాకతో, విళోధ్య = 
పరిళు భముచేసికొని, లేవగన్ట స్నేహోవనో దమ్ = లేపగన్టములను స్నేహమును 
తొలగించి, ఆచా_న్లః = ఆచమనమువరకు, విధాయడానెసి, అంగుల్య [గ గలి 
తుమ్బుపరిపి క న్మేతః = బొటనవేలు మొదలగు వేళ్ళ కొసలనుండి జారు 

చున్న నీటితో తడుపబడిన నే్యతములు గలవాడై, తాంబూలాది కృత వదన 
ఇవ*ద్యుః కా తాంబూలము మొదలగు నుగంధ భరితములై న _వ్యముల చేత 

చేయబడిన ముఖవై శారద్యము గలవాడై, ఊర్ద్వ కఫవెగఃడాఊర్థ్వభాగ గమ 
నము చెందిన కఫవేగము, ధూమ పానాది హృతః = ధూమపానాదులచెత 
హరింప చేయబడినవాడై , పదశతమా।[తము = 100 అడుగులు మా(తము, 

గత్వా = నడచి, వామపా'ర్శ్వనవ=ఎ శమ (పక్కగా, నంవి3ెత్ = వరుండవలను, 

(దవోిర భోజనస్తు = మిక్కిలి పలుచనైన భోజనముచేసిన వాడై తే, 
శయా్యం = పక్కను, నాతిసేవేత్ = సేవించరాదు. 

భుక్తవాన్ = భుజించినవాడు, యాన = సవారీ (గుజణ్ణ్లము మొదలగు 
వానివె ), ప్ప్లవన= దాటుట, (నదులను), _చవాహనడఎత్తుట, మోయుట, 
అగ్ని =లఅగ్నిని, ఆతపాంశ్చడామిరియు ఎండను సేవించుట, వర్జయేత్ విడువ 
వలెను, ఆవోర పరీణామకరాః పునః=ఆవహోారమును పచింపచేయు కారణములు, 

ఊపు = ఊపి, వాయుః = వాయువు, .కేదః = శ్లేదము (తడియునట్టు 
చేయుట), స్నేవాః == స్నేహము, కాలః=కాలము, సమయోగళ్చ = మరియు 

సమయోగము, 

తత=ావాటిలో, ఊషపాంి = ఊప, పాచయతిడావచింవశేయు చున్నది, 
వాయుః=వాయువు, అపకర్ష తిడాలాగుకొను చున్నది, శ్లేదః=శక్లేదము, _కెథి 

ల్యమ్ హెశీథిలత్వమును, ఆపాదయతి=కలుగ చేయుచున్న ది, స్నేహాః = స్నేహము, 
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మార్షవమ్ =మృదుత్వమును, జనయతి = పుట్టించు చున్నది, కాలః హవ్యవధాన 

రూవమెన కాలము, నర్వవపుః =సమ స్త శరీరమునకు, వ్యా ప్రమ్ వ్యాపించు 
—0 

టను, అభినిర్వ_రయతి = వ్యక్తము చేయుచున్నది. (నిర్వర్తించు 
చున్నది.), వపామ నమయోగః = వీటన్నిటి నమయోగము, పరిణామ 

థాతుసాత్యై కరః = పరిణామముతో నమ నధాతువులకు సాతగ్యమును, 

సంపద్య'తే = సమకూర్చు చున్నది, సమయోగస్యపునః = సమయోగమునకె తే, 
కారరాని ౫ కారణములు, ఉచిత; హితస్య = అభ్య సింపబడిన పథ్యకర మైన 

అన్నము, చేవాసంసా్యురః=ా శరీర సంసారము, అభ్యవవోరః = అన్నము, 

చేష్టా=శేస్ట, శయనమ్ = శయనముంంూ. రాయ్లాంచ _ = మరియు మనస్ యొక్క 
(వపనన్న త్వము, పరిణామ తన్తు హా ౧౫ eg పరిణామము చెందిన తదుపరి 

అయి తే, ఆవార గుణాః ఆహారముయొక్క గుణములుః శరిరగుణభావం =ళ దీర ము 

నందుత్సన్న మగు గుణములతో సమాన మెన భావమును, ఆపద్య నై = పొందు 

చున్నవి, యఖథాన్వమ్ తన గుణములతో, అవిరుచ్దాః = విరుద్దములేనివై, 

స్యుః= ఉండును, విహితాః = అనుస్టతములై న ఆవోరగుణములు, విరుద్దాన్తు డా 

విరుద్దములై నయొడల, విరోధిభిః = విరుద్దములై న గుణములచేత, శరీరమ్=ా 
శరీరమును, విహాన్యుః చంపును. భవ ని చాత ఇది యేగాక (ఇంకనూ). 

తాత్త్రర్భూయు : భుజించిన తరువాత అరిచేతికి అంటుకొన్న ఆహారమును 

ఎడమచేతితో తొలగించ వలయును. దంతముల మధ్యనదూరి చిక్కుల బడి 
పోయిన మెతుకులను మెల్ల మెల్లగ చెప్పబోవు శ స్త్రవిధిలో వర్ణింపబడిన దంత 

కోథన య_న్త)ముతో శు|భవరచ వలయును. చేతికి అంటుకొనిన అన్నమును, 
అన్నము నందలి సౌరభమును, చెతికి అంటుకొనిన జిడ్డును తొలగించి గండూషా 
చమనమును చేయవలయును. తరువాత (వేళ్ళ అ గభాగమునుండి జారుచున్న 
నీటి విందువులచేత న్నేతములను తడుపుకొనినవాడై. సుగంధ దవ్యము లతో 

కూడిన తాంబూ లాదులను సేవించి ముఖశుద్దిగావించుకున్న వాడై ఊర్థ్వ భాగ 
మున వ్యాపించు కఫముయొక్క పగమును ధూమపానముద్వారా అరికట్టి నూరు 

అడుగులు నడచినవాడై ఎడమ।[పక్కుగ శయనిం చవలయును. [దవపదార్గములను 

నేవించినతరువాత భుజించి వాడు ని దపోరాదు.భుజించిన వెంటనే వాహనాదుల వై 
స్వారీ చేయకూడదు. బరువుగల వస్తువులను మోయకూడదు. అగ్నిని, 

ఎండను సేవించరాదు. ఊపాశ్చి (పిత్తము), వాయువు, శ్లేదము (కఫము), 

స్నేహము, కాలము, సమ యోగము, ఈ అరున్నూ ఆహారపరిణామకర 

భావములుగా చెప్పబడినవి. వీటిలో ఊహ (జాఠరాగ్ని), ఆహారమును పాకము 

చేయును. వాయువు లాగుచున్న'ది. అనగ అన్నమును ఎక్కువ (పయత్న 

ముతో పాకమును చెందించుటకు ఒక ఆశయమునుండి మరియొక ఆశయమునకు 

లాగికొనిపోవును. కైదము అన్న రాశిని పలుచగా చేయును . స్నేహము అన్నము 

నందు మృదుత్వమును ఆపాదింప చేయును. ఆహారముయొ్మ. కరినత్వ మును 
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తొలగించునని అర్థము. కాలము నర్వశరీరమునందు ఆవారరసమును వ్యాపింప 

చేయును. వీటన్నిటి యొక్క సమయోగము అన్నముయొక్క వరిణామము 
చేత ఏర్పడిన ధాతువులయండు సాతగ్యమును కలిగించును. ఉచితము, హితము, 

దేహసంస్కారము, అభ్యవహారము, చేష్ట, శయనము, సౌమనన్యము ఇవన్ని యూ 

సమయోగమునకు కారణములు. నమయోగముయొక్క కారణములవలన 

భుజింపబడిన ఆహారముయొక్క పరిణామములో |కమముగా విరుద్దము కాకుండా 
తన సంబంధ మెన గురుత్వాది, (దవత్వాది గుణములు శరీరగతములై న గురుత్వ 

[దవత్వాది గుణములతోకూడా ఏక్రత్వభావమును చెందుచున్న వి. సమ్యగో్టిగము 
కాని ఆహారముయొక్క_ పరిణామములో విరోధగుణముతో మేళవించి శరీరము 
యొక్క నాశనమును చేయు చున్నవి. 

“వృద్దిః సమానై_* సశ్వేషాం విపరీత్రై ర్విపర్యయః' అను [వమాణ 
వాక్యముయొక్కా ఫలము, నమయోగ విషమయోగములచేతశే పర్పడు 

చున్నది. అందుక చెప్పబడినది. 

కళలోఖ : చేతికంటుకొన్న అన్నమును మరియొక చేతితో తొలగించి 
దంతముల మధ్యన చిక్కుకొన్న ఆహారావశేషమునుచెప్పబోవు దీ నశలాకలతో 
శు భవరిచి ఆచమనము చేయవలయును. ఊర్ష్వమార్ష గమనవేగము కఫమునకు 

అన్న వీడనము చేత నేర్చడి ఆ కఫము శిరన్సు పొందు [వమాదము కలరు, 

మిక్కిలి దవరూవ ఆహారమును భుజించిన తదుపరి శయ్య నా|శయింవకూడదు' 

ఊప్వోాదులు ఆవోరవరిణామ కరములు. ఊష వచింవచేయు చున్నది. 
వాయువు ఆహారమును వచింవపచేయుటకు ఒకస్థానము నుండి మరియొక స్థానము 

నకు లాగికొనును. శ్లేదము అన్న సంఘాతరాశిని శిథిలపరచును. స్నేవాము 

అన్న ముయొక్క్క_ కాఠిన్యతను నశింపచేయును. కాలము పరిణామము చెందిన 
అన్నమును నర్వ్రశరీరమునందు వ్యాపింప చేయును. కేదాడులయొక్కూ సమ 

యోగము దోవధాతుమలములయొక సమత్యమును కలుగచేయును. శై దాదు 

లకు సమయోగమెశ్ల్తుర్పడునను శంకకు నమాధానమును చెప్పుచున్నారు. 
ఉచితము, అభ్య _స్తము మొదలగు వాటివలన ఏర్పడును. ఈ కై దాదులయొక్క- 

సమయోగముచెత ఏర్పడిన ఆహారవరిణామము వలన ఏమి అగుచున్నదనుదానికీ 

సమాథానమును చెప్పుచున్నారు. తక్కిన భాగము స్పష్టము. 

మూ॥ జొకులా భో్యోష పృధుకాన్ సుపిష్టకృత తండులాన్ | 

నజాతు భు క వాన దార్జిన్న్మా[త యా ద్యాత్సు ఆకాంటిత। 

కాళావరాన్న కట్వమ్ల కషాయ లవణోత్కటమ్। 

త్య జేదేక రసా సాత్మ్యం గురు శుష్కుంచ భోజనమ్॥ 

వత్యుతే యన్ని చానా దౌ నర్వదోష | పకోపనమ్! 

అత్యభిష్యంది విస్టంభి విఠాహి గురు రూతణమ్॥ 
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కీలాట దధి కూచీకా మత్స్య కుష్కామ మూలక మ్, 
మార పిష్ట విరూ థాద్యంత తత్సమనం నశీల యేత్ ॥ 

(వతివదార్హము : జొకుల = కంకులు; అభ్య్యాష = పినుకుళ్ళు (ఊచ 

బియ్యము); పృథుకాన్ = అటుకులను; నుపిస్టక్ళుత తండులాన్ =మంచిగ 

పిండి చేసిన తండులములను (పిండితో తయారు చేసిన వంటకములను); భుక్త 
వాన్ =భుజించిన వాడు; జాతు =ఒకపుడునూ; నాద్యాత్ తినరాదు, నుకాం 
&ితః = మిక్కిలిగా భోజనమునందు కాంక్ష గలవాడు; మాతయా =కొద్ది పరి 
మాణముతో; అద్యాత్ కా తినవలెను, శాకాడాశాకమును; వరాన్నవలఘు 
ఆహారమును; కటు = కారమును; అమ్షహపులువును; కపాూాయడావగరగును; 

లవణ = ఉప్పును ఉత్కటము = ఎక్కువగాను, చైమరియూ; ఏకరసా 
సాత్మష్థం=ఒకే రసమును ఎల్లప్పుడూ అభ్యసించుటను; గుకువగురు భోజనము; 

శుష్కుం భోజనము = శుమ్య భోజనమును; త్య ఉత వదిలి "పెట్టవలయును; 

నిదానాదౌ=నిదానము యొక్క [పాణమునందు; సర్వదోప[పకోపనమ్ = సర్వ 
దోషములను [(ప్రకోపింప చెయునట్టి కారణ సమూహము; యత్ =వదై శే; 

వత్యతే=-చెప్పబడునో; తత్ దానిని; అత్యభిష్యంది = [సోతస్ లలో శక్లేద 

త్వము కల్గించువాటిని; విష్టంభి దకడుపులో _స్తంభించి జీర్ణము కాకుండు (దవ్య 

ములను; విదాహి =విదాహకరములె న; హిమ = శీతమైన, రూవణమ్ = 

రూతుకరములై న పదార్గములను; కీలాటదథి కూచికా మత్స్య శుమ్కామ 

మూలకమ్ = కిలాటము, దధి, కూచికా, ఎండిన చేపలు, లేత ముల్లంగిని; 

జార పిష్ట వీరూ థా ద్య౦ం = వారములను, పిష్టములను, మొలకెత్తిన ధాన్యము 

లను; తత్. నమ _స్తండవీటితో సమానమై నసమ స్త స్త పదార్థములను; నకీలయేత్ = 

అభ్యసింపకూడదు. 

తొత్న్రర్యయు :* కంకులు కాల్సీ తినుట, పిసుకుళ్ళు కొట్ల కాల్సి తినుట, 

అటుకులు భతీంచుట, బియ్యపు పిండితో చేసిన వంటకములను భుజించుట ఒక 

ప్పుడునూ చేయరాదు. ఎక్కువ భోజనము నందిష్టము గలవాడు మా(తా పరి 

మాణములో భుజింపవలయును. శాకములను, లఘు  " ఆహారములను, కటు ఆమ్ల 

కషాయ లవణరసములను ఎక్కువగా తినరాదు, ఒకే రసమును సొత్యరమగు 

నట్లు ఆహారమునందు చేర్చి భుజింపరాదు. గురు శుమ్ము భోజనమును వదిలి 
"పెట్టవలయును. నిదాన [పారంభమునందు సమస్త వ్యాధులను (పకోపింపచేయు 

నట్టి కారణ నమూహము పదై తే చెప్పబడునో దానిని వదలి "పెట్టవలయును. 

(సోతస్ లలో శే కదమును కల్గించు పరార్థములను, కడుపులో _స్తంభించి జీర్ణము 

కాకుండు (దవ్యములను, విదాహకరపచార్థములను, రూక పదార్థములను, కిలొట, 

దధి, కూచీ కా, శుస్కమత్స్య, ఆమ్ల, మూలకములను, తారములను, పి ష్టములను 
మొలక తిన ధాన్యములను వీటితో సమానమైన ఇతర పదార్థ ములను అభ్యసింప 

కూడదు, 
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లలలోఖ : కాండము యొక్క. చివర గు త్రిగాయున్న అవక్యమెన పిను 
కుళ్ళు మొదలగువానిని, అట్టి వే అయిన యవలను, అటుకులను, బియ్యము 

రవ్వతో చేసిన ఉప్పుడు పిండి మొదలగువానిని భుజించిన తరువాత తినరాదు, 
మిక్కిలి ఆవోరమునందు ఆన గొన్నవాడు చాలా కొద్దిగా తీనవలయును. శొక 

మధికముగా యుండిన, ఒకే రసముతో గూడిన భోజనమును వదిలి "పెట్టవల 

యును. రోగహేతుకమెన ఆవోరమును వదిలి'పెట్టవలయును. ఏవి రోగ కారణ 

ములో వాటిని కూడా అభ్యసించరాదు. మిక్కిలి అభిమ్యందికర పదార్ధములను 

కూడా అభ్యసింపకూడదు. 

మూొ॥ శీలయేచ్చాలి గోధుమ యవ పిష్టక జా ంగలమ్! 

సునిషజణ్ఞక జీవనీ బాల మూలక వాన్తుక మ్! 

పథ్యామలక మృద్వీకా పటోరీ మద్ద శర. ౮ాః| 

ఘృత దివ్యోదక శీర జూద దాడిమ నె ంధవమ్॥ 

[తిఫలాం మధు సర్పి ర్భ్యాం నిశినే[త బరాయచ।! 

స్వాన్ట్యాను వృత్తి కృద్యచ్చ రో గోచ్చేదకరం చ యత్ 

(పతివదార్థ యు ; శాలి గోధుమ యవ పిస్టైక జాంగలమ్=ా రాజనాలు, 

గోధుమ, యవ, ఎండకారు బియ్యము, జాంగలదేశజంతు మాంసములను; నువివణ్ణ 
క జీవని బాలమూలకవాస్తుకమ్ = చంచలికూర, పాలకూర, లేతముల్ల ౦గి, చక 
వరి కూర; $లయత్ అభ్యసింపవలెను; పథ్యాా=ాకరక; ఆమలక = ఉసిరిక; 

మృద్వికా = (దాక; పటోలీ =పొట్ల; ముద్దా వెనలు; శర్క రా: హళర్క్థారలు; 

ఘృత= నెయ్యి; దివ్య దక ఆ కాళోదకము; తీర - పాలు; తె ద=౭ళేనె; 

దాడిమ = దానిమ్మ; నై ౦థధవమ్ =నైంధవ లవణము; చ=ామరియు; నిశిడా 

ర్యాతియందు; నె త్రబలాయ == నేేతముల బలముకొరకు ; మధుసర్పిర్భ్యామ్ = 
"లేన నెయ్యి తో; (తిఫలాం మ తిఫలములను, శీల యేత్ = అభ్యసింపవలయును; 

యచ్చవయేదై శే; స్వా స్టానువృత్తి కృత్ == ఆరోగ్యమును వృద్ది చేయునో; 
యత్ =యేదై శే; 5 గొ వృెదకరమ్ వ్యాధులను వరిమాద్చునో; తత్ అట్టి 

దానిని; శీలయేత్ = అభ్యసింవవలెను. 

-తొత్న్ర)ర్టొము : రాజనాలు, గోధుమలు, ఎడకారుబియ్యము; వాల 

కూర, లేతముల్ల గి, చంచలికూర, కరక, ఉసిరిక, తేనె నెయ్యి కల్సిన (తిఫల 
ములను రా|తియందు, నై ధవ లవణమును, దానిమ్మపండ్లను, గో శీరమును, 

పొట్ల కాయలను, నెయ్యిని, ఆకాశోదకమును, పెినలను, శర్కరను, _దాకును, 

నిత్య |కమములో అభ్యసింవవలెను. ఏ ఆహారములు ఆరోగ్యము కల్లించునో, 
రోగనమూవామును నళింపచేయునో అట్టి ఆహారములను నిరంతరము అభ్యసింప 

వలయును, 

కోలిలౌోఖ ; శాలిగోధుమాదులను సేవింవవలెను. నేత్రములకు సటిష్టతను 
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కోరువారు తేనె, నెయ్యితో కల్సిన |తీిఫలములను అభ్యసింపవలయును. అశు 

యే ఆహార విహారములు ఆరోగ్యవంతుని ఆరోగ్యమును అనుసనరించియూ 

మరియూ వ్యాధుల నుపశమింప చేయునో అట్ల ఆహారము, విహోరము సరదా 

అభ్యసింప వలయును. 

మూ॥ స్వభావ మాతాయోగాది పరస్పర విపర్య యె! 

భోజనాని విరుధ్యన్తే తానివిద్వాన్ వివర్జ యెత్॥ 

త్యాగా ద్విషమహేతూ నాం సమానాం చోవసేవనాత్ 
విషమా నానుబధ్నన్ని జాయే ధాతవఃవమా 8॥ 

(వతిపదార్ధము : విద్వాన్ = పండితుడు; స్వభావమా|[కాయో గాది, వర 
స్పర వివర్యయెః= స్వభావముచేత, మాతా ప్రమా ణముచేత, సంయోగాదుల 

చేత, ఒకదానీతో నొకటి విరుద్దమగుటచేత; యానిఫోజనాని ='యేభోజనములు; 

విరోధ్యన్తే = విరోధింపబడుచున్న వో; తానీభో జనాని=-ఆభో జనములను; వవర్ష 

యేత్ =-విడువవలయు్భ్ళు; విషమహేతూనాం- వె చెషమ్య కారణములను; త్యాగాత్ 

= పరిత్వుజించుట వలన; సమానం =నమాన కారణములను; ఉప సెవనాత్ = అభ్య 

సించుటవలన; ధాతవఃడాసమస ధాతువులు; విషమాః = విషమములు; నాను 

బధ్నం౦తి=-అనుబంధములుగాయుండవు; చ=మరియూ; ధాతవం==సమస్త 

ధాతువులు; నమాః = సమానములుగా, జాయశ=అగు చున్న వి. 

తాత్సర్భంయు ; ఆహారముయుక్కు స్వభావము, మా | తాపరిమాణము, 

యోగాదులు పరన్పరము మారుచుండిన యొడల, ఆ ఆహారము విరుద్దముగా 

తయారగును. వండితుడె నవాడు విక ద్ద ఆహోరవిహారములను ఎల్ల వుడు విడచి 

'పెట్టవలయును, విషమమైన కారణములను వదలి ఎ పెట్ట సమాన కారణములను 

అభ్యసించుటవలన విషమ ధాతువులు శరీరనులో ఎప్పుడునూయుం డవు: మరియూ 

ధాతువులు సమానములుగా అగును. విషమకారణభూయ్యోమైన అహార విహార 

ములను వదఠి పెట్టుటవలన ధాతువులకు ఏివమమత్వము ఎప్పుడునూ ఏర్పడదు. 

సమానకారణములుగల ఆహోారవిహోరములను సేవించుటవలన ధాతువులు నమ 

స్థితిలోయుండి ఆరోగ్యమును సర్వదా పరిరకించుచుండును. 

కోళిలోఖ : దోవధాతువులయొక్క వ్రైషమ్య కారణములను, న్వభావ 
మా(తాది వై షమ్య భూత ఆహార చెళాదులను వదలి పెట్ట వలయును. అందువలన 
విషమధాతువులు శరీరము నెప్పుడూ అంటిపెట్టుకొని యుండవు. సమానము 

లైన యథోచితములై న ఆహారవిహారములయొక్క. నిళ్యాభ్యాసమువలన ధాతువు 
లకు సమత్వము గలుగును. న్వ కారణ సామిని విడుచుట వలన తనకు నాళము 

పర్చడును. అశు కారణ సామ్యగి సమక్షమున యున్నపుడు పుట్టుక కల్లును, 

మూ॥ అస్నన కు జే శ్వావం శే పానేనైకం (వపూర్యయేత్ | 

ఆ|శయంవవనాదీఎ ౦ చతుర్థ మవ శేషయే త్! 
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మస్టానల బలారోగ్య నృ చేశ్వర సుఖాత్మను! 

యో౬ఒజ్యః కమోఒయం నతతం నావళ్యమిత రెషుచ ॥ 

కరోతి రూతుమ్ బలవర్ల నాళమ్। 

త్య|గూక్ష తాం వాతళకృన్నిరోధమ్।॥ 

స్నిగ్దం త్వతి శ్రమ్మచయ (వ సేకహృ ద్షా। 

ర వాలస్యరుచి [ప్రణాశాన్ ॥ 

అత్యువ్నమన్నం మవచాహాత్భష్టా! 

బల పళణూశ(భమర క్రపిత్తమ్॥ 

నీతంతు సాదా రుచి వహ్ని సాద- 

వాల్టా సవిష్ట ంభ న రోమహార్షాన్ ॥ 

అతిస్టిరం మూ|త్రశక్ళత్ విబన్ట- 

మత్భ ప్రిమవ్యా ప్తిమ శ్రీ ఘుప క్రిమ్॥ 

అలి ;దవం వీనన మేవాశకాస_ 

స్యందాన్ కరోత్యగ్ని బలంచ వా న్సి॥ 

(వతివదార్థము : అస్నెనవ అన్ననుతో, కు జేః=కడుపుయొక్క, ద్వా 
అంశా = రెండు భాగములను, పానేన=పానముతో, వకం == ఒక భాగమును, 

(పపూరయేత్ పూ ర్రిగా నింవవలెను, పవనాడదీనాం=దోవషములకు, ఆ [(శయమ్ = 

సంచరించు స్థానమైన, చతుర్భము = నాలుగవ భాగమును, అవశేషయేత్ = 

మీగల్పవలయును, మన్దానలవమందాగ్న్ని కలవారు, మన్ష్దబల =-మధ్యమ బలము 

కలవారు, మందారోగ్య మై న్వల్పారొ గ్యవంతులు, నృ పళ్వర రాజులు, 

సుఖాత్మను == భో గపరాయణుల విషయములో, అయం (క్రమః=ఈ పద్దతి, సత 

తమ్ ఎల్లపుడు, యోజ్యః=సమకూర్చ దగినది. చడామరియూ,  ఇతనేమషవ 

వై చెప్పిన వారు కాక అన్యులందు, అవశ్యః =తప్పక , న యోజ్యః =నమకూర్చ 

దగినదికాదు. (విధించదగినదికాదు). 

రూవమ్ =రూజాహారము, బలవర్ణ నాశనమ్ = ళరీరముయొక్క- బలమును 

వర్ణమును పాడుచేయును, త్వ(గూకతామ్ = చర్చుమునకు రూతుతను, వాత శ 

క్చన్నిరొధమ్ = అపానవాతము, మలములను అడ్డగించుటను చేయుచున్నది: 
స్నిగ్గమ = స్నిగ్గాహారము, అతి శేపర్రైచయ = మిక్కిలి కఫసంచయమును, 

హృధారవ = హృదయమునందు బరువును, ఆలస్య = మాంద్యమును, రుచి 
పణాశాన్ = రుచిని నశింప చేయుటను, కరోతి == చేయుచున్నది; 
అత్ఫుస్థమ్ = మిక్కిలి వేడియెన, అన్నం = అన్నము, మదమ్ = మద 

మును, దావా = దాహమును, తృహ్థ = దప్పిని, బల|పణాశ = శరీర బల 
మును నళింపచేయుటను, |భమడాతలతిరుగుటను, ర కపి త్తమ్=ర క్షపి త్రమును, 
కరోతి == చేయుచున్నది, శీతయేత్ =చల్రని అన్న మె తే=సాద = అన్నమును 
శిథిలపరచుటను, అరుచి=ానోటికిరుచి లేకుండుటను, వహ్నినాశమ్ = జాఠరాగ్ని 
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నాశమును, హృల్లాసమ్ = ఓకరింతలను, విష్టంభన = విష్టంభ మును, రోమ 

హర్తాన్ దరోమాం చములను, కరోతి = చేయుచున్నది, అతిస్టిరమ్ = మిక్కిలి 
కఠిన భోజనము, మూత శకృ్ళత్ విబన్లమ్ =మలమూ।| తములకు అవ రోధమును, 
అత్భ వ్రిం = ఆహోరతృ ప్రి లేకుండుటను, అశీఘప క్రిముడాత్వరగా ఆహారము 
పాకము చెందకుండునట్లునూ, కరోతి = చేయుచున్నది, అతి[దవం = మిక్కిలి 
పలుచనైన ఆహారము, వీనస = పడిశెమును, మేవా = [పమేహామును, కాస 
దగ్గును, న్యందాన్ = అభిష్యందమును, కరోతి = చేయుచున్నది, చమరియూ, 
అగ్నిబలండాఅగ్ని బలమును, వా ని = నశింపచేయుచున్నడి. 

తాత్ఫర్యంయు : ఆక్రలిగొన్నవాడు ఆహారమును ేవించునపుడు వెన 
విధించిన నియమములన్నింటిని పాటించుచూ ఆమాశయమును నాలుగుభాగము 

లుగా విభజించుకొని అన్నముచెత 3ండు భాగములను, [| దవముతోనొక్కు 
భాగమును, వాతాదులకు నివసించుటకు, సంచారమునకు నాలుగవభాగమును, 

శూన్యముగా నుంచవలెను. (మిగుల్చవలయును): 

భోజనవిధానము శా స్త్రీయముగా నిచట వివరించుచున్నారు. మంచాన్ని 
కలవారు, మందబలులు, ఆరోగ్యము పూరి గా లేనివారు, మహారాజులు, ఐళ్వ 

ర్యవంతులు, సుఖభోగులు మొ॥ వారికి ఎల్లపుడు ఈ విధియే ఆచరింపతగినది. 

తక్కినవారిక విధి వర్తించదు. రూక్షమైన ఆహారమును భుజించినయెడల బల 
వర్ణ ములకు నాశ మేర్చడును. చర్మము గరగరలాడుచుండును అపానవాతమునకు 

మలమునకు అవరోధ మెర్పుడును 

మిక్కిలి స్ని గ్రముగానుండుఆహోరము, కఫనం చయమును కఫ పసేకమును 

చేయును. హృదయమునందు (గుండెలో) బరువు సెట్టినట్లుండును. అలనత్వ 
మేర్చుకును. నోటికి రుచి నశించును, మిక్కిలి వేడియైన ఆహారము, మదమును, 
చాహమును. దప్విని, బలనాళమును, తలకిరుగుటను, రక్కపిత్సమును ఉత్స 

న్నము చేయును. 

మిక్కిలి కఠినముగానుండు అన్నము మలమూ[తములకవరోధమును, 
ఆహారమును భుజించిన తరువాత నేర్పడు తృప్పిని కలుగకుండుటను, శరీరము 
నందలి ధాతువృద్ది కదితోడ్పడకుండుటను, త్వరగాఅహోరము పచింపకపోవుటను 
చేయును, . 

మిక్కిలి చల్ల గానెన అన్నము అన్నమును శిథిలవరచును. అరు చిని, 

అగ్నిమాంద్యము, ఓకరఠింతలు, విష్టంభము, రోమాంచములను పుట్టించును. 

మిక్కిలి దవముగానున్న ఆవోరము పీనసము, (వమేవాము, దగ్గు, 

అభిమ్యందములను కలుగచేయును. జాఠరాగి్నిని నశింవచేయును. 

భతిలేఖ ; అన్నముతోకుటియొక్క- రెండుభాగములను నింపవలయును. 
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మూడవ భాగమును పానీయములతో నింపవలెను. దోషముల కా[శయము 
గను, సంచరించుటకు స్థానముగనూ, నాలుగవభాగ మును వదలవలయును. అట్లు 

కాని యెడల నమస. కుకిని అన్నపానములతో నింపినయొడల దోష ములు 
నిరా[శయములై ఆ అన్నపానములనే మిక్కిలి పీడించి విషూచికా మొదలగు 

వ్యాధులను త్పత్తి చేయును. ఈ కల్పన అర్జభాగ[తయ తృప్తితో ఊహించ 
బడుచున్నది. కుతియొక్క_ భాగముగా తెలియబడుట లేదు. ఇదియునూ తర 

వాత చెప్పబడు అన్న పాన [క్రమమా మందానలాది పురుషులకు చేర్చదగినదిగా 
యుండును. అవ్యావ్ని యనగా - నర్వశరిరమునందు వ్యాపింపక జఠరము 

యొక్క- ఒకే భాగమునందుండుటయని అర్థము: మిక్కిలి దవావోరము పీనసము 
మొదలగువానిని కలిగించును న్యందమనగా అతీరోగమని అర్థము. 

మూ! అతిమధుర మవల శమనం, భు మసాత్మ్యం నప్ఫష్ష యేవపుషః। 

అతిలవణ మచమహ్యం తీళ్షాత్యమ్హం జరాసావాత్ || 

ఇతివిధి మవలంబ్య యో ౬న్నపానమ్, 

బలమివ వి గహవత్స దోషయుజై్మ! 

తనుమపి తనుజాంరుజాం త్వ వాప్య (వజతినర నపమాశళతవ్యపారమ్॥ 

ఇతస్థిన్న జాన విధిర్నామ దళ మోధ్య్యాయః। 

(వతివదార్డము : అతి మధురమ్=మిక్కిలి మధురభ్ జవము, అనల 
శమనమ్ = జాఠరాగ్నిని శమింపజేయును,. అసాత్యుమ్ భు క్తమ్ = సాత్మ్యము 

కానిభోజనము, వపువమఃడాశరీరముయొక్క., పుష్ట యే == పుస్టికొరకు, నడాశకాదు, 

అతి లవణమ్ =మిక్కి_ లిఉప్పగానున్న భోజనము, అచతుష్యమడా కండ్లకు మంచిది 

కాడు, తీ క్లాత్యమ్లును = మిక్కిలి తె, మిక్కిలి పులుపుగానున్న భోజనము, 

సా మాత్ = (పత్యవముగా, జరా ముసలితనమును కల్లించును, యః=ావ మాన 

వుడు, ఇతి విధిమవవె నుదాహారించిన ఆహార నియమమును, అవలంబ్య అవ 

లంబించి, అన్న పానమ్ = అన్నపానమును, నదా = ఎల్లప్పుడు, ఉపయు కై == 
సేవించుచున్నాడో, న్యనరః=అట్టి మానవుడు, _ తనుజాండా శరీరమునందు 
బుట్టిన, తనుం హన్వలృమయిన, రుజమపి రోగ మునుకూడ , అవావ్య = పొందక, 

వి గహవత్ బలమివడామూ ర్రీభవించిన బలము వలె, సమాశతస్య = నూరు సం 

వత్సరములయొక,, పారమ్ -అంతమును, |వజతి = దాటుచున్నాడు. 

(వలివదార్జియ : మిక్కిలి మధుర భోజనము జాఠరాగ్నిని శమింప 
చేయును. అసాతర్ర్యి భోజనము శరీరమునకు పుష్టిని చేకూర్చును. మిక్కిలి 

ఉప్పగా నుండు భోజనము కన్నులకు వోనిని కల్గించును. మిక్కిలి తీత్లమైన 
మిక్కిలి పుల్ల గా నున్న భోజనము |పత్యక్షముగా ముసలితనమును రప్పించును. 

యే మానవుడు సె చెప్పిన నియమములను పాటించుచూ ఎల్లప్పుడూ 

అన్నపానములను గ్లాకొనునో అట్టి మానవుడు మూర్తీభవించిన బలముకలవాడై_ 
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శరిరజన్యము లై అతిస్వల్ప మయిన వ్యాధుల బారినుండి విముక్తుడై నూరు 

సంవత్సరములకు ఎక్కువగా కూడ జీవించును. 

కలిలోఖ : మిక్కిలి మధురాహోరము అగ్ని నాశకరము,. అసాతర్ర్య భోజ 

నము దేహమునకు పుష్టిని చేకూర్చును. మిక్కిలి ఉప్పుగా నున్న భోజనము 
కన్నులకు మంచిదిగాదు, (పత్యవముగా ముసలితనము ఏర్పడుటకు కారణము 

లుగా సేక్కొన్న మిక్కిలి తీళ్లములై న పుల్లనై న ఆవోరపానీయములను 
త్యజిం పవలెను. ఈ [పకారముగా ఆహాోరవిధి ననుసరించి యు మానవుడు ఆవోర 

మును నిరంతరము అభ్యసించునో వాడు శరీరమునందుత్పన్న మైన న్వల్ప వ్యాధు 
లను గూడా పొందక మూ _ర్లీభవించిన బలమువలె నూరు సంవత్సరములు 
జీవించును. 

అని ఇందు అను పండితునిచె | వాయబడిన అష్టాంగ సం|గహము యొక 
వ్యాఖ్యానమునందు “అన్న పాన వీధి” యను పేరుగల దశమాధ్య్థాయము 

ముగిసినది, 



అష్టాంగనం గహ వ్యాఖ్యానము 

పదకొండవ అధ్యాయము 

అథాతో మా తాశితియన్నా మాధ్యాయం వాన్టఖ్యా నామ ఇతి 

హాసాగ్ట్రహు రా తేయాదయో మహర్షయః. 

మా తాళీస్యాత్।; మా(కాఫునరగ్ని బలాహార్య దవ్యా వెతిణీ! కుకేర 

పతిపిడన మాహాలరేణ పహ్యాదయస్యాసంరోధః। పార్భ్వ యో రవిపాటన మనతి 

గౌరవ ముదరస్య (పీణన మిని యా ణాంకుత్సిపాసోపర తిః స్థానాసనశయన 

గమనోచ్చా్వాస[ వశ్వాన భామ్యసంక థాసుసుఖాను వృ త్తిః, సాయం [ప్రాతశ్చసుఖేన 
పరిణామనం బల వర్గోపచయకరత్వం చేతి మా|తాయా లకణమ్. 

(ఏ తివదార్థ ము : అథ = అటువాత, అతః == ఇందువలన, మా ళా 

తీయన్నామ = మా తాశితియమను సేరుగల, అధ్యాయం =అధ్యాయమును, 

వా్యాఖ్యాస్యామః = వివరింప గలము, ఇతిహడాఇట్లని, ఆ (కేయాదయః=ాఆ [తే 

యుడు మొదలగు, మహర్తయః =మహార్తులు, అహుస్రి =పలికిరి, మా తావ 

[వమాణముతో భుజించువాడుగ,స్యాత్ =ఉండవలెను, పునః మరల, మాత్రా 

('పమాణము, అగ్ని బలావోర | దవ్యా పతీణీ = అగ్నిబలమును ఆహోర[దవ్యము 

లను అఫే&ించి యుండును, కుజేః = కుడికి (కడుపునకు), అపతి పీడనండా 

బాధలేకుండుట, ఆవోరేణ=.ఆహారముచేత, హృదయస్య =హృదయమునకు, 
అనంఠోధః డాఅడ్డు లేకుండుట, ఉదరస్య = కడుపుయొక్క , పార్శ్వ యోః2ఇరు 
(పక్కలకు, అవిపాటనండాపగులదిసినట్టు లేకుండుట, అనతి గ"రవం = ఎక్కువ 
బరువుగా లేకుండుట, ఇన్ది)యాణాం -- చమురాది ఇందియములకు, పీణనం=ా 
తృ విని, కుతిపాసోవరతిః = ఆకలిదసన్సు లుపళమించుట, స్థాన = నిలుచుట, 

ఆసన = కూర్చుండుట, శయన = పరుండుట, గమనడావెళ్ళుట, (నడచుట్క, 
ఉచ్చా్వాసోశ్వాసైఉచ్చాసశ్వాసలను విడుచుట తినుకొనుట, భామ్యహమాట్లా 

డుట, సంకధానుడాచెపుటలయందు, సుఖానువృ శ్తిః = నుఖముననుభవించుట 

(చులకనగానుండుట), సాయం = సాయం కాలభోజనము, చ = మరియు, 
(బాతః = (పాతఃకాల భోజనము, నుఖిన=ను ఖముగ (అనాయాసముగా, తెలి 

కగా), పరిణమనం = పరిణామమును చెందుట (జీర్ణమగుట), చవమరియు, 
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బల=ాబలము, వర్ణ =వర్లము, ఉపచయకరత్వం =వృద్ది అగుట. మా తాయా; — 

ఆవోర (ప్రమాణముయొక్క్టా, లక్షణం కా లక్షణము, 

తాత్సర్భంయు : మా (తాశితమును అధిక రించి చెప్పునధ్యాయముమా [తాళి 

తీయను. అట్టి మ్మాతాశితీయమను అధ్యాయమును ఆ(కెయాది మహర్షులు 
విపులీకరించి చెప్పుచున్నామని పలికిరి, 

ఈ అధ్యాయము మా తాళి అని _పారంభింపబడినది. ఇచట అశితళబ్దము 

ఖాద్య, లేహ్య, చేయ [పాళశ్యములకుసామాన్య బోధకము, చతుర్విధాహారపదార్థ 
ములను భుజించుట యన నర్గ పరముగా “అకిత' అను శబ్దము (పయోగింప 

బడినది. ఈ చతుర్విధాహారములను |పమాణము ననుసరించి ఉపయోగించ 

వలెను. మరియు చతుర్విధావారములయొక్క- |[వమాణము అగ్నిబలమును, 

ఆహారపదార్థములను బట్టి నిర్ణయించవలెను. జాఠరాగ్ని యొక్క హీన, మధ్య, 
ఉత్తమ బలమును గురు, లఘముగుణములు గల ఆహారపదార్థములను బట్ట ఆహార 

(సమాణమును నిర్ణ యిం చవలయునని భావము. ఉదరము (కడుపు ను బాధించ 

నిది, (ఆహారమును చేసిన తరువాత) ప్యృాదయగతిని అడ్డగించనది, కుడి యొక్క 

ఇరు వపార్శ్వములు జాధారహితములుగ నుంచునది, భుజించిన తరువాత కడుపు 

బరువుగా లేకుండునట్టు చేయునది, చతురాది జ్ఞానం దియము లకు (వస 

న్నతను కలిగించునది, ఆకలిదప్పుల నుపశమింప జేయునది, కూర్చుండునవుడు, 

నిలుచునపుడు, పరుండు నవుడు, నడచునవుడు, బుసను వైకి విడచునవుడు, 

బుసను లోనికి తీనుకొనునపుడు, మాట్లాడునపుడు, అధ్యయనాదుల యందు 

సుఖముగా నుండుట, సాయంకాలమున ఉదయుమున భుజించిన ఆహారము 

సుఖముగా జీర్ణమగుట, శరీరము యొక్క బలమును వర్షమును వృద్ది పరచుట, 

మొదలగు లక్షణములు |పమాణముగ భుజించిన ఆహార మాత యొక్క లక్షణ 

ములుగా పరొ్కొనబడినవి. 

కోలిలోఖ : జాఠరాగిన్న బలమును ఆహార (ద్రవ్యముల యొక్క గురు, 
లఘు గుణములను అపెతించి ఆహార మాత యుండును. అగ్ని యొక్క హీన 

మధ్య ఉ_త్తమత్వమును [దవ్యముల యొక్క లఘు, గురు గుణములను బట్టియే 

చె రెంటికి యోగ్యత్వమును (పతిపాదింపబడినది. కడుపు నిండుగా భుజించినప్ప 

టికి నిర్భాధాకరముగ నుండుట మాత లక్షణము, స్థానాసనాదులయందు సుఖ 

మైన (పవృ త్తి ఏర్పడుట, సాయం[తము చేసిన భోజనము ఉదయమునకు, ఉద 

యమున చేసిన భోజనము సాయం(తమునకు చక్కగా ఆహార పరి రామ మేర్చ 

డుట, అనగా శెండు వేళల బాగుగా ఆహారము జీర్ణమగుట అని అర్జము. బల 

వర్గాదులు శరీరము నందు పెరుగుట మాత యొక్క లక్షణము, 

ఎ, న్యా. : ఖాద్యడానమలి తినతగినది, (పాళ్య హనమలక యే తినదగినది, 

లేవ్యూ =నాలుకచే చప్పరించి తినదగినది, సుయ=మిక్కిలి (ద్రవ రూపమగుట ' 
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చేత [తాగదగినవి. ఈ చతుర్విధాహోర వచార్గములను పరిణామము ననుసరించి 

భుజింప వలయును. ఆహార పరిణామను అగ్ని బలమును ఆధారముగ కూడ చేసి 

కాని నిర్ణయిం చవలసియుండును. జాఠరాగ్ని బలము యొక్క ఉత్తమ, మధ్యమ, 

అల్ప రూపమైన పరిస్థితిని బట్టి తదానుసారముగ (ఉ త్తమాగ్నికి ఉత్తమ పరిణా 

మంబును, మధ్య మాగ్ను లకు మధ్యమ పసరిగాామమును; అలాగు లకు అల్బ 

పరిణామమును) మారుచుండును . “ఆహారమ్మాతాపునః. అని చెప్పుట చెత 
ఆహార వ దార్థముల పరిణామము మాత్రము అగ్ని బలము ననుసరించి. ఉండును 

గాని జొమధ పరిమాణమును, వ్యాయామ పరిణామమును జాఠరాగ్ని బలమును 

ఆ ేథీ.0పదని అర్ధము. ఈ విధముగ చెప్పుటవలన జొపధ పరిమాణము రోగి బల 
మును రోగము యొక బలము ననుసరించి ఉత్తమ, మధ్య, అల్ప మా[తలను 

కభ్పించవలెను. కాని అగ్ని బలము అేషితము కాదనియు, మరియు “పునః " 

అను వద పయో గము చెత బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధక్య దశలను బట్టి 

సామంతాది బుతు భదములను బట్టి అగ్ని బలము హెచ్చు, తగ్గులుగా మాసు 

చుండును, కాని ఒకే పద్దతిగా నుండదు. అందువలన ఆయా కాలములను బట్టి 

వయో ఖీదములను బట్టి వ్యాధ్యవస్థా కాలమును బట్టి ఆహార పరిణామమును 

మార్చు చెయుచుండ వలను. ఆహార మాత (ద్రవ్యముల నపతించి యుండద 

నియు చరక టీకాకారుడైన చక్రపాణి దత్తుల ఆశయము. 

“(ప్రాణినాం పునర్మూల మాహారః బలవర్గొజసాంచ" (ను. నూ. అ.1) 

సమ స మానవాళికి ఆహారము మూలమెనది. మరియు బలమును, వర్ష్యముసు, 
నల 

ఓజస్సును శరీరమునందు వృద్ధి పరచునని సు[శుతాచార్యుల అభి పాయము. 

విశిష్టపదనిర్వచనము : మా(శతాశితం అధికృతో ౬ధ్యా యో మాతా 

థితీయః. 

మూ॥ _తిభాగసౌాహిత్యమర్థ సాహిత్యం వా గురూణా మువదిళ న్ని లఘూ 

నామపి నాతిసౌహిత్యమ్ . 

(వతివదార్జ ము = గురూణాం =.గురుగుణ। దవ్యములను, (తిభాగసాహి 

త్యం = | తిభాగసొాహిత్యముగను. అర్హసెహత్యం హై అర్హసా హిత్యముగను, ఉపది 

ళన్సి = చెప్పుచున్నారు, లఘూనామపి =ల ఘు గుణ ద్రవ్యములనుగూ డడ, నాతి 

సాహిత్యం = ఎక్కువ తృ ప్రగాభుజింపరాదు, 

2, నూ॥ అనిలానల గుణబహులానిహి లభఘూాని, తుల్యగుణత్వాదగ్ని 

సంధువతణాన్య విధినాచాల్చ దోపాణి. 

(వతివదార్థము ; తధాహి = అదియు ల మె, లభఘూని=లఘుగుణములు 

గల (దవ్యములు, అనిలానల గుణబహులాని = వాయువు అగ్ని ఈ రెండు 

భూతములయొక్క గుణములు అధికములుగాగలవి, చ ౫ మరియు, తుల్యగుణ 
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త్వాత్ =సమానమైన గుణములు కలిగియుండుటవలనను, అవిధినా=ా|పమాణ 

మును మించి ఎక్కువ భుజించినను, అగ్నిసంధువణాని = జాఠ'రాగ్నినీ వృద్ది 

చేయునవిగ, అల్పదోషాణి = స్వల్పమైన దోషములుగలవిగా, భవంతి=ాఅగు 

చున్నవి. 

లి. మూ॥ ఇతరాణితు పృధివీనలిలగుణ బహుళాన్య సామాన్య్యా ద్విపరీతా 

న్యన్య [త్ర వ్యాయెమాగ్న్ని బలాత్. 

(వతివదార్హ ము : ఇతరాణితు = గుర్వ్వాది గుణ దవ్యముతై శే, పృధివి 

సలిల గుణబహులాని=పృ్ఫధివిజలములయొక్క గుణములు అధికముగా కలపి, 

అసామాన్యాత్ = సమాన గుణములు లేనందువలన, వ్యాయామాగ్ని బలాద 

న్య|త్ర= వ్యాయామము అగ్ని బలములేని వ్యక్తులపట్ల, విపరీతానిడాహాని కారక 

ములు, 

4 మూ॥ అమా (ళాపునర శనన్య హీనతా౬ధిక్యంచ, త్మతహిన మాత 

మశనం బలవర్గోపచయ మనోబుద్దం[డియోప ఘాతకరం విబంధక్ళత్ అవృష్యం 

అనాయుష్యుం అ న "జన్యం సార విధ్యాపనం అల మ్మీజననం అలీ తీశ్ళ వాత వికా 

రాణామాయతనమ్। అతి మాతం పునః సర్వదోవ (పకోపనమాహు:, 

(వతివదార్థము : పునః మరల, అమా తా =మా(తకానిది, హీనతొజ 

స్వల్పపరిమా ణము, చవమరియు, ఆధిక్యం =ఎక్కు వ పరిమాణముక లది, తత 

వీటిలో, పీనమాతమళనం = స్వల్చ పరిమాణముతో భుజింపబడిన భోజనము, 

బల=ాశరీరబలమును, వర్ణ శరీర వర్షమును, ఉపచయ == పుష్టిని, మన=మనో 

బలమును, బుద్ది-ాబుద్దిని, ఇంద్రియ — చకురాది ఇం|దియములను, ఉపఘాత 

కరం =అడ్డగించును. (వీటివృద్దికి అవరోధము కలిగించును) విబంధక్చుత్ = పురీష 

మును అడ్డగించును, అవృష్యుంచశు కమును వృద్ది చేయదు, అనాయుష్యుం = 

ఆయుర్వ్భద్దిని చేయదు, అనన్యం = ఓజోవృద్దికరముకాదు, సౌర విధ్యా 

సనం హత్వక్సార, రక్తసారములను అస్ట్రవిధసారములను వీణింప చేయును! 

అలక జననండాదరి|దమునుకలిగించును, అశీ తేశ్చవాతవికా రాణాం
డా 60 విధము 

లైన వాతరోగములకు, ఆయతనం = నిలయమగును, పునఃామరల, అతి 

మా|తం=ా ఎకువ _పమాణములో భుజించిన ఎడల, నర్వదోష |పకోపనండా 

అన్ని దోషములు |పకోపించునని, ఆహుః == చెప్పిరి. 

5, మూ॥ శేనహి |పపీడ్యమానా వాతాదయో యుగపత్చ )కుపిళాః 

కు_మ్యైక దేశస్థాస్త 'దేవాపరిపక్వమా విశ్వవిష్టంథయంతః అలనక. మఖినిర్వర్త 

యంతి, నహాసావాధరో త్తరాఖ్యాం మార్గాఖ్యాం (పచ్య్యావయన్తా విషూచ 
అ 

“కాం. అపిచ. 

(వతివదొర్తము 4 తదాహి =అదియు కము, శేన= ఎక్కు వగా ఇవారము 
@ 

ఇవాల 

32 
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శుజించుటచెత, వాతాదయ , హెచాతాదిదోషములు, _పపడ్యమానాస్సంతః = 

అధికాహారముచేత మిక్కిలి పిడింపబడినవై.. యుగపత్ ఒక్కమారు, | పకు 
పిత = ప్రకోపింవబడినవై, క్కుక్క్యైక చేళస్థాః = కుకియొక్క ఒక (ప్రదేశము 
నందుండి, తదపరిపక్వ మెవ = ఆ అపరిపక్వ ఆహారమునందే, ఆవెళ్య = (పవె 
శించి, “వష్టంభయ నః చాఉదర మునందు _స్లబ్ధతను పుట్టంచినవె, జలనకం = అల 

' నకమను రోగమును, అభినిక్వ రయ న్సీ= పుట్టించు చున్నవి, వా2 లక, అపిచ= 

మరియును, సవానడాశీ| ఘముగా, అథరో త్తరాభ్యాం మానర్గాభ్య “వా ఉన్ట్వాదో 
మార్షమునుండి, వచ్యావయనన్న నశహఆఅహారమును బయటికి బట్టు చూ, వినూచి 

కాండావిసూచికారో గమును, కుర్వంతి చ2చెయును మున్నది. 

కొల ప్రాయ : భగవంతుడైన న పునరస్టసు ఆహారమా తా విషయములో 

“యావత్ రా అస్య అశితం అశనరి అనుపహత్య _ప్రక్భాతిం యథాకాలం జరాం 

గచ్చుతి తావత్ అన్యమా తా _వమాణం చేదితవ్యం భవతి” చ. నూ. అ. ర్/ 4 

అని చెవ్చ్పెను. చతుర్విధములై.న ఆహారవదార్గముల నెంత పరిమాణముతో తీసి 
కూనునో అవ్య క్రికి వాతావె దోషములును, “రసాదిభాతువులును చెడక స్వభావ 
స్పితిలోనుండి జీర్ణ మురకు నిర్ణయించిన కాలమునకు నుఖముగ జీర్ణ మగునో అంత 
పరిమాణము ఆమనుజునకు మా(తగనిర్రయింప వలెనని అర్థము, 

ఎవెనుదాహర్తించిన నూ(తములు సం|గహకారుడు |కివిధకుకీయ విమా 
నము నందలి సూ తములస ఉద్దరించినట్లు కనబడు చున్నది. సం ్రగహాశారుడు, 
ఆహారమును" భుజించు మానవుడు తానుభుజించు అహార పదార్గ మునకు తన 
కుతీలోనుండు అవకాశమును నాలుగు భాగములుగ విభజించి గుకుగుణములు 

గల (దవ్యములతో కూడిన ఆహారమును లి భాగములుగనో లేక రెండు రాగ 

ములుగనో భుజించవలయునని చెప్పెను, లఘుగుణముగల [దవ్యములతో 

కూడన  ఆహోరముకూడ ఎక్కువగా భుజించరాదని నుడివెను, ఈ విషయ 

మునె వాగ్ళటాచార్యులు “అన్నేన కుశేర్చ్వావంశే పానేనై కం (వపూర 
'యేత్। ఆశయం పవనాదీనాం 'చతుర్ధమవ శేష యేత్”' అని ఉపలేశించిరి.* 
కుమీలో రెండుభాగములను అన్నాది ఘన పదార్దములచెతను, [దవముచే నొక 
ఖాగమునునింపి, వాతాదుల కా[శయమున కై నాల్లివభాగమును ఏడిగానుంచ 

వలననీ అర్లము, 

లము దవ్యములతోకూడినఅహారమునుకూడ మిక్కిలి తృవ్తిగా భుజించ 
రాడు. లఘు అహోారములయందు వాయు అగ్ని భఘూాతములయొక్ష్కా గుణములు 
ఎక్కువగా నుండును. గుణసామ్యత వలన జాఠరాగ్నిని వృద్ది పరచుచున్నది. 
విధిని విడచి మా్యత్రక ౦3 ఎక్కువ భుజించినప్పటికిని శరీరమునకు హోనికలుగదు 

గురుగుణయు కములై న ఆవోరములయందు పృథ్వి, ఆప్ భూతముల 
యొక్క గుణములు ఎక్కువగా నుండును. ఈ గుణములు సమానముగా నుండ 
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నందున అగ్నిని నశింపచేయును. అందువలన ఎక్కువ పరిమాణంతో ఆహారం 
సేవించిన ఎక్కువ హోని కలుగును. వ్యాయామము చేయుటచేత అగ్ని బలము 
ఎక్కువగా నున్నందున ఆహారము చక్కగా పాకమగును. ఆహారము స్వల్ప 

మాగత్రగలది, అధిక్రమా[త గలది అని రెండు విధములు. స్వల్పమా[తతో 

సేవించిన ఆహారము శరీరము యొక బలమును, కాంతిని, పుష్టిని, మనోబల 

మును, బుద్దిని, చకురాది ఇం| దియములను సెరుగనివ్వదు. మూ తపురీషముల 

నడ్డగించును. సంభోగళక్రిని తగ్గించును. _ దర్శిదము నాపాదింవచేయును. 
60 విధములై న వాతరోగములకు నిలయమగును, 

ఎక్కువ (పమాణములో భోజనము చేసిన యెడల వెంటనే అన్ని దోష 
ములు (పకోపించునని నుడివిరి. చతుర్విధములై న ఆహారములను భుజించిన 
వానికి ఆమాశయమునందు వాత, పిత్త, కఫములు మూడును, అటి అతి 

మా[తాహోారము వలన మిక్కిలి పీడింపబడి అన్నియు సమకాలమున (పకోపము 

నొందును. అట్లు |పకుపితములై న (తిదొషములును జీర్ణముకాని ఆహాఠ సము 
దాయమును (పవేశించి కుటీలో నొకభాగమున అన్నమును ఆ[శయించి కడు 
పులో గడవిడచేసి శీ ఘముగా ఊర్వ్వాధోమార్గముల నుండి అన్నమును వెడ 
లించుచు అలసకము, విషూచికను కట్లించును. 

మరియు మాత్ర శెండు విధములుగా నుండునని చరక విమాన స్థానము 
నందలి త్రివిధ కుజ్సీయమను యధ్యాయమునందు కలదు. అది నర్వగహరూపము, 
పర[గహరూవమని రెండు విధములు. అందు మధురాదిష[డన విశేషములతో 
కూడిన ఆహార సముదాయమునకు సంబంధించినది నర్వ్యగపహారూవ మాత; అట్టి 
ఆహార సముదాయములకు అనయవముల న మధురాదిరస విశేష పచార్హములకు 
(పత్యెకముగా చెప్పబడిన పరిమాణము పరిగవహారూపమనబడును , కావున 

ఆహార సముదాయము ననుసరించి మాతా పమాణము కలఠల్పించిభు జించవలను, 

విమాన స్థానమునందు కుజిని 8 భాగములుగావిభజించి దానిలో లి వంతు 

ఘన పదార్థముల చెతను,. మరియొక వంతు (దవరూపముచే నింపి, మరియొక 

వంతు వాతాది సంచారమునకు విడిగా నుండునట్టు కల్పించి భుబిం చవలయునని, 

ఇదియే ఆహారమునకు [పశ _న్హమెనమా |తయనియు నుడివిరి, 

ఆహారమును గురించి ఇప్పు సమయంలో ఎనిమిడి విధములైన ఆవోర 

విధి, విశేషాయతనములనుకూడ దృష్టియందుంచుకొని మాత్రను క ల్పించవలసి 

యుండును. చరక, వాగ్భటాదుల యొక్క అభిమతమును దృుష్టియందు౨చు 

కొని వీటన్నింటి యొక్క పిండీభూతమైన అభిప్రాయము ఇట్టు తలియుచున్న ది. 

ఆహార పరిమాణము జూఠరాగ్ని ననుసరించి కాలాదులనుబట్టి, వయన్సుయుళ్కు 

_ అవస్థాభేదములనుబట్టి నిర్జయించవలసి యుండునని సిద్దాంతపరముగా.. చెప్ప 

వచ్చును. 
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౪ళిలేట: గురుగుణముగల ఆవారప చార్గములలో స్వభావ నంన్కారా 

దులను అపేకించి పురువబలము నసీంచియు (తిభాగ సొహిత్యము, అర్థ సౌహి 

తరము నిర్హయించవలసి యుండును. ఎక్కువ ఆహారమును సేవించిన యొడల 

దోషములను పీడించుచు కుతిని నింపి ఆ ఆహారము కుతి యందే యుండును, 

అచటనే అడ్డ గి ంపబడిన మార్గముగలవై దోవములు అవక్వాహోరమును (వవెశించి 

రెండు విధములుగా చేయుచున్నవి. ఒకప్పుడు ఆ అన్నము అడ్డగింపబడినరైై 

అలనకమను రోగము కల్షించుచున్నుది. _అట్లుకాని యొడల పళ్వాపకనరూపమైైన, 

అన్నమును బయటికి పంపుచున్నడి. _ దినినే విమాచిక రోగమందుూు, 

నూ॥ 1పయాత్తి నొ ర్లవ్షంనాధస్తా దావోరోనచవచ్య తే: 

ఆమాళశయెొ౬లస్ భూత్రశు నసోఒల సక; నర్ర్రైతః॥ 

వివిధై శ్వేదనోర్టైదై ర్వాయ్వాాదిభృ శకో పతః 

సూ చీఖిరివగా |తాణి వీధ్యలితి విషమా చికా॥ 

త త్రవాతః శూలానాహంగమర్లముఖశోవమ. |పలావకంప నమూర్శ్భా|భమ 
జృ ౦భో ద్వేష్టనాతిపవేశశిరో హృదయాతి  రుక్సిరాకుంచన_స్హంభ నాని కరోతి। 
పిత్తం పునర్ద్వరాతి సారా న్లరాహ వై వర్ణ్యతృజ్ఞామద. (భమ [పళయాని । 

శైహ్యాతు ఛర్ష్యరోచక పసేకాంగసాదా విపాకళత జ్వరగా త గ్ర వాణి: విశేష 
తన్ను దుర్చులన్య అలృవప్నార్చహుశ్లేషాాణో వాత మూత్ర పురీవ వేగ విదారి 

ణక ఒన్నపానమనిల (పపీడితం శ్రేష్మాణో _ విబద్దమార్గమలసత్వ్వాద  బహిర్ఫుఖ 
భవత్ ఛర్ష్యతి సారవర్థ్యాని యరధో కాని శూలాదీన్యువజనయత్యతి మా కాణి, 

సోజ౬లనః?! అతీమా[తదుష్రాన్తుదోషాః (వదుష్టామబద్ద మాగ్గాస్తిర్యగ్గ చ్చ న్తః। కదా 

చిదన్య శరిరం దండవత్ _సంభయంతి తత _న్తమలసక మసాధ్యం_బువళ। 

(వతివదార్థము : ఆహారః2 పరిమాణము నతి|క్రమించి భుజించిన ఆహో 

రము, ఉర్జ్వ్రంచవై భాగము, న్యవయాతి=పొందదు, అధస్తాత్ == |క్రిందు 
భాగము నుండి, న[పయాతి = వెళ్ళదు, నచపచ్య తే=ప చింపచేయబడదు, చా 

మరియు, 'ఆమాశళయే=-ఆమాశళయమునందు, అలసీభూతః=డస్సిన వానివలే 
నుండినట్టి, సః=ఆ ఆహారము, అలనకః == అలసగక మను వ్యాధిగా, స్మృతః = 

చెప్పబడినది, వాయ్వాాదిభృశకోవతః =వాతపి త్తకఫములు ఎక్కువ కుపితము 
లగుట వలన, ' వివిధై ౩=వలు విధములైన, వేదనోద్భేదేః = వేదనాదులతో, 
గా|తాణి = అవయవములు, నూచిఖరివ= సూదులతో . గుచ్చినట్టువలె, విధ్య 

తతి = భాధించినట్లుండుట వలన, విషూచికా = విషూచికయను వ్యాధి, 

జాయ తే = వర్పడుచున్నది, తత=ైఆ వ్యాధులలో, వాతః = వాతము, 

శూల = శూలము, ఆనాహడాకడుపుబ్బరము, అంగమర్ల వజ డలు నెప్పులు, ముఖ 

శోషడాదప్పిచేత నోవెండుట, వలావడా[పలావము, కమృడావణకుట, 

మూర్చ =న్ట్ట్రృతిత ప్పి పడియుంతుట, (భమవాతలతిరుగుట, జ్బంభ - ఆవలింతలు, 
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ఉ ద్వెష్టనవామాంసపకుల యందు గుంజినట్లుండుట, అటి ప వేశా న్నేతములు 
లోనికి గుంజుకొని పోవుట, శిరోహృదయాతిరుక్ =ళిరస్సు, వాదయముల 
యందు మిక్కిలిబాధ, సిరాకుం-చన = రసాదిసిరలకు సంకోచము, _స్తంభనాని = 
హ్యాదయాడుల యొక్క గతి నిరోధములను, కరోతి == చేయును. 

పునః=మరల, పిత్తం చాపి తము, జ్వర = జ్వరమును, అతిసార హఆలి 

సారరోగమును అంతర్దాహా = 'వృొదయమునండు, ఉదరమునందుంమంట, 

వై వర్ష = కాంతి లేకుండుటను, తృష్టై == దప్పిని, మద=ామదమును, (థమ 

(భమమును ॥ _పలావాని =ా మా (వ లాపములను, కరోతి == చేయును. 

శ్రేష్యాతుడాకఫమయితె, ఛర్దిడావాంతిని, అరోచక = అరోచకముసు 

(పసేక = పసేకమును, అంగసాద = ఒడలినెప్పులను, అపిపాక = ఆమమును 

భీతజ్వర = శీతజ్వరమును, గాత గెరచానిశరీర = గౌరవములను, కరోతి=చేయు 
చున్నది. 

విశేవన్తు=అలసకము లందలి విశేషలక్షణములు, దుర్భలస్య=బలహీన 

మైన, అల్బాగ్నేః =అల్బొగ్ని గలవానికి, బహు శైమ్మణః =ఎక్కు వ కఫ పకుపి 

తునికి, వాతమూ|త పురీషవేగ విదాకిణః=వాతాది “వేగములను అడ్డగించిన 

వారికి, అన్న పానం=అన్నపానములు, అనిల |పపీడితం= వాయువుచేత మిక్కిలి 
పీడింపబడినవై , శ్లేష్మణ = — శ్లేష్మముతో, విబద్ద మార్గం =. అడ్డగింపబడిన 

(సోతోమార్షముగల వై అలనత్వాత్ = చలరహిత మగుటవలన, 'అబహీర్ళుఖ= 

వెలుపలికి రాజాలనివిగా, భవేత్ = అగును, ఛర్దసతీ సాఠవర్హ్యాని= రి, అతి 

సారము ఈ శెంటిని వదలి, అతి మాళాణి =మిక్కిలి ఎక్కువగా శూలాదీని= 

శరా లాొదులను, ఉపజనయతి= కలిగించు చున్నది, సః=అది, అలసకః హఅలనక ము. 

అతి మా(త్రదుష్టాస్తు = మిక్కిలి దుష్టములై శే, దోషాః దోషములు 

(వాతపి త్రశ్లేమ్మలు), వదుష్తా మబద్దమార్లా? = మిక్కిలి దూషింపబడిన ఆమము 

చెత అడ్డగింపబడిన సోతో మార్గములుగలవై , తిర్య గ్గ చ్చ ంతః =అడ్డముగ సంచ 

రించుచు, కదాచిత్ == ఒకా నొకప్పుడు, , అస్య ావీనియొక్క, శరీరం = దేవా 

మును, దండవత్ =కట్లవళె, _స్తంభయంతి = స్తంభింప . చేయుచున్నవి. తళః = 

అందువలన, తం దానీని, అసాధ్యం =సాధ్యము కాని (చికిత్సలకు లొంగని) 

అలసకం = అలసకముగ, (బువళతే == చెప్పబడుచున్నది. 

తాలతృర్య్భయు : అలసకమను రోగమునందు ఆహారము వమనరూపముగ 

గాని వికేచన రూపముగకాని వెలుపలికిరాదు. కాని డస్పిన మానవునివలె 

' అమా శయమునంటే డన్సీపోయిన దానివలె అశ్లే వుండును. . పిషూచికయందు 

శరీరమువై సూదులతో పొ డిచినట్లు జాధకలుగును. వాతపిత్త శ్రేవస్రిములు 

మిక్కిలి (పకుపితము లై నందున శూలి జ్యరము వాంతి మొదరిగు గు. ననేక వ పీధను 

లైన బాధలేరడును, _ ( 
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అలసకో, విషూచికారోగములయందు వాతము, శూలాదులను కలిగిం 
చును. పిత్తము జ్వరాతి సారాదులను పుట్టించును. కఫము వాంతులు అరోచకము 
మొదలగు ఉప దవముల నెర్పరుచును. అలసకమునందు కడుపుబ్బరము అను 
లక్షణము లుండుటవలన వమనము అతిసారము ఉండదు. మరియు వమనములు, 

విరేచనములు ఉన్నప్పటికిని చికిత్సలద్వార అవి శాంతించగలవు. అలసకమునందు 

విశవముగ జాఠకరాగ్ని దుర్భలముగను, మందముగను ఉండును. కఫము 
ఎక్కువ వృద్దముగా నుండువానికి అపానవాతము, మూ|తపురీష వేగములను 
అడ్డగించినవానికి తాను భుజించిన అన్నపానములు వాతము చేత పీడితములె 

శ్రేమ్మముచేత అడ్డగింప బడిన |సోతో మార్గములుకలిగి కదులుటకు వీలులేక 
బహిర్గ్షతములు కాజాలవు. అందువలన ఛర్జి అతిసారము ఈరెండు లవణములు 

లేకుంశును. మరియు శూలాదులు  మాతము ఎక్కువగనే జాధించును 
మిక్కిలి దుష్టములై న పి_్లశ్లేష్మలచేత దూషింపబడినఅపక్వా వోరము |స్రోతో 
మార్గములుగూడ రుద్దములగుట వలన వెలుపలికి రాజాలక ఆఅమాశయమునం టె 

ఉండును. [సోతోమార్షములు _ఆమరసపూరితములై నందువలన ఊర్లాాధో 
మార్గములయందు . నంచరించుటకు వీలులేని దోషములు అడ్డముగా సంచ 
రించుచు శాక తాళీయముగ రోగియొక్క శరీరమును క|ర్రవల స్త స్తంభింప చేయును. 
ఇదియే దండాలనకమని చెప్పెదరు, 

ళోఖిలోల : వాయ్వాదులు మిక్కిలి వృద్దములగుట వలన _పలువిధము 
లైన బాధలను శరీరమునందు సృష్టించి - సూదులతో [గుచ్చినట్లుగా అవయవ 
ములలో నొప్పిని కలిగించి, శరీరమును పగులగొట్టినట్లు బాధను కలిగించునది 
వీషూచిక యని చెప్పబడును. విషాచికా రోగమునందు కారణ భూత 
మెన వాతము అధికాంశమునందున్నప్నుడు శూలాదులను కలిగించును. శరీ 

రావయవములన్నియు [తాళ్ళతో బంధించినట్లుండును. పిత్తము ఎక్కువగా 
నున్న జ్వరాదులను కలిగించును, మూర్భ్చుయను లక ణముకూడ ఉండును, 

వృద్దిచెందిన 'శ్లేష్టిము వాంతులు మొదలగు వికాఠములను పుట్టించును. ఎక్కువ 
భుజించు వారందరికి సర్వనామాన్యముగ వాతము, శూలాదులను కొలిగించును, 

జాఠరాగ్ని మందముగ దుర్భలముగ నున్నవారు ఎక్కువ భుజించిన యెడల 

విశేషముగ వాతము (పకోపించి అన్నమును దూషించును. ఇట్టు అన్నము 
వాతముచేత దూషితమై 'శ్లేషశెముచేత ఏకిక్ళతముగా చేయబడి అలనత చెంది 

సోతోమార్గనులు కఫ పపూరితములుగా నున్నందున ఛర్జి, అతీసారము ఈ 

వ్యాధులను కరిగింపక భరింపళశక్యముకాని శూలాదులను కలిగించును. ఇదియె 

అలసక రోగము. 
బకు్కవగా భుజించుట వలన మిక్కిలి (పకోపించిన వాతొదులు ముందే 

'జ్వేపిపదిడిన ఆమరసముచేత పూరింపబడి అడ్డగించి [సోతోమార్షములు కలై 

అడముగ సంచరించు సోతో మార్గముల ద్వార వెళ్ళుచఛూ. అకానొకప్పుడు 
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వె నుదాహరించిన మానవుని యొక్క శరీరమును కవల స్తంభింవచెయును, 
దీనినే దండాలసక్రమందురు. 

మూ॥ _ విరుద్దాద్యశనాజీర్షశీలినః పున రామదోవ. మామ విషమామనంత్తి' 

విషసద్భశలిం గత్వాత్ | తత్పరమపొధ్యానం! ఆశు కారితయా విముడ్డోపకమ 

త్యాచ్చ। నచశేవలం మా (త యొవకృత్స్న మాహార ఫలమవాప్తుం శక్యంస్వళాజా 
దీనాం భిన్న ఫల త్యాత్ | 

(వతివదార్డోము : _ విరుద్దజు విరుద్దాహారమును, _ అధ్యశన డాఅత్యాహార 
మును, అజీర్ణ = అజీ రాహారమును, ఫీలనః = విడువక చేయుచుండు వానికి, ' 

పునః = మరల, ఆమదోషం = ఆమదో వము, తదేవ = అదియె, ఆమవిషం=ఆమ 

విషమని, ఆమనంతి = చెప్పుచున్నారు, విష సదృళలింగత్వాత్ = విషముతో 
సమానమైన లక్షణము లుండుటవలన, ఆశుకారితయా = ఆశుకారియగుటచేత, 
చడామరియు, విరుద్దోప| క్రమశ్వాత్ విరుద్దమైన చికిత్సగలది యగుటవలన, తక్ 
అది, పరంచమిక్కిలి అసాధ్యం = కష్టతమమైనది, కేవలం = శేవలము, 

కృత్స్నం ఆహారఫలం = విధివిపాత్తమెన ఆహారము వలన గలుగు ఫలము,. 

అవాప్తుం పొందుటకు, నళక్యం = సాధ్యముకాదు, న్వభావడీనాం =స్వభావాడు. 

లకు, భిన్న ఫలత్వాత్ = ఫలములు వేరుగా నుండును. = 

కాళ్ళర్యయు : వీర్యవిరుద్ధమయిన చేరమళ్భ్యాదులను భజించువారికి, 
భుజించిన ఆహారము" జీర్ణ ము కాకమును పె మరల భుజించువానికి, అపక్వమయిన 

ఆహారము భుజించువానికీ ఏర్పడిన ఆమదోషమును ఆమవిషమని చెప్పుచున్నారు. 
విషమునకు సమానమైన ఆశుకారిత్వాది లక్షణములు . కలిగియుండుటచేత భిష 
గ్వరులు ఆమవిషమని కూడ సపేర్కొనిరి. ఇది ఆశుకారియు (వెంటనే చంపువది). 

విరుద్ధ చికిత్స చేయవలసినదియు నగుటవలన మిక్కిలి యసాధ్యమని చెప్పుటురు, 
మరియు శా స్త్రవిహిత మైన పరిమాణముతో ఆహారమును భుజించినప్పటికి ఫలము. 
శూన్యము. (పకృతి సిద్ధ, (దవ్య గుణములు వేరు, సంయోగమువలన. ఏర్పడు 

గుణములు వేరుగా శా(స్త్రమునందు చెప్పబడినపి. 

₹7లేఖ : 'యెవడువిరుర్దాద్యాహార ములను. తరచుగా ' ఉపయో గించుని నో 
వానికి ఆమము దూపి.పబిడు చున్నది. ఆమముదూపషింప బడుచున్నది. అమము _ 

దూషింప బడినదగు చుండగ విషమును భుజించిన వానికివల జాధలు వుత్చన్న " 

ములగును , అప్పుడు ఆచార్యులు దినిని ఆమవిమమని చెప్పుచున్నారు. . ఆచట 

విషమునకుండు లత్షణములన్నియు ఉండును. ఆ ఆమవిషము అనాఢ్య 

మెన అన్ని రోగములలో మిక్కిలి అసాధ్యమైవది. ఎందుకనగా  అశుకారిత్వము., 

విరుద్దోప[కమత్వమను “30డులతణములును ఆచటగలవు. “ఆశుశ్నీఘం. న్వం_ 
కరగ మరణం కరోకీతి” ఆశుకారి, యని ఆశుకారి శబ్లమునకు సమాసార్థ 

ములు, ఒకదోషము శాంతింపచేయుట కుపయోగింపండిన్ల చొవశ్గము. మ 



504 అష్టాంగ సం(గహ వ్యాఖ్యానము 

యొక దోషవిషయములో విరోధించునో దానిని విరుద్దోష్యకమమని చెవ్ప 
చున్నారు. ఇతరులు ఇంకొక పద్దతిలో వై విషయమునిట్లు చెప్పుచున్నారు. 

ఆమము విషమువలె స్వరూపమును బొంది బాధలను కలిగించు చున్నది. విషము 

నండు శీత క్రియ శా(స్ర్రునమ్ముతము. ఆమమునందు, అజీర్ణ మునందు ఉప్పచికిత్స 

విధిగాచేయ వలెను. |పమాణము ననుసరించి భుజించినంత మా తమున నేచాన 

గలుగు బలవ్యశపచయశత్వాది రూపఫలములను పొందుటకు శక్య్ళముగాదు. ఎందు 

కనగా అచట జెొవధ స్వభావము, జెవధ సంయోజనము, కాలము మొదలగున 

వన్నియు చికిత్సాసిద్దికి అంగభూతములే. అండువలన మాత యొకటియే 
ఆరోగ్యమునకు కారణము కాదు, 

వే, స్యాం, : ఆమదో షమును పోగొట్టుట్నకె ఉప్ప రూపమయిన చికిత్స 

చేయవలయును. అది విషమునకు విరుద్దమయిన చికిత్స అగును. విషమునకు (పతీ 
కారరూపమైన శీతచికిత్స ఆమదోషమునకు విరుద్ధమైనది. ఇట్లు విరుద్దోవ 
(క్రమము సంభవించుటచేత ఆమవిషము మిక్కిలి అసాధ్యము. “విద్యాదధ్యశనం 
భూయోభు క్తస్యోపరిభోజనం' జీర్ణము కాని యపుడు మరల భుజించిన ఆవో 

రమునకు అధ్య శనమని సరు. సాయం (పాతర్శ్మనుప్యూణాం భోజనం విధి నిర్మిత 
మని వ్యాసుడుగూడ చెప్పియున్నాడు. విరుద్దాశనమనగా వీర్యాదులచెత విరు 

ద్ధమైనదని తెలియ వలెను. అజీళ్టాశనమనగ _ పక్వముగాని పదార్ధములను 
భుజించుట అనీ మూడు విధముల ఆహారమును విభజించి ఆ మూడు కారణముల 

చేతనే ఆమవిషము సంభవించునవి సిద్దా న్తీకరింపబడినది. 

మూ! తథాహి। గురురూక శుష్క శీత ద్విష్టవిష్టంభి విదావ్యాశుచి 
విరుభ్రాత్యం బుపాన ద్రవ మకాలే శాలేవా కామ [కోథలో భేర్ష్యా (హీళోకో 

చ్వేగభయదుపత ప్రేనదాయదన్న పానము పయుజ్యతే తదప్యామమేవ్యపదూష 
యతి, " - 

(వళివదొ ర్జము + త థాహి అదియు కమే, గురు =గురుగుణములుగల, 
రూక = రూకగుణములుగల, భుష్కడాశుమ్మములై న (ఎండిన) శ్రీత=మిక్కిలి 
చల్లగానున్న, ద్విష్ట = మనోరంజకములుకాని, విష్టంధి =గురుగుణ యుక్తము 
లైన భజ్యాదులను తినుట వలన, విదాహిడాదాహామున కలిగించు (ద్రవ్యము 

అను తినుట వలన, అశుచి = అపవిత్రమైన, విరుద్ద = విరుద్దమైన, అత్యంబు 

వానవాఎక్కువ నీటిని |తాగుటచేత, పాన = ఆహారము మిక్కిలి పలుచగా, 
చేయుపానము చేత, వాహలేక, కాను = కామముచేత, |క్రోధడా|కోధముచేత, 
లోభ == పిసినిగొట్టు తనముచేత, ఈర్థ్యాడాఈర్ణ స చేత, హీడాసిగ్గుచేత, కోకా 
దుఃఖముచేత, ఉర్వేగ=ఉర్వేగము, భయ = భయముచేత, తుదుపతే న= 
ఉపవాసము చెసినవానిచేత, యత్ =యే, అన్నపానం = అన్నపానము, ఉప 
ఇఘుజ్యతే ౫ ఉపరెమఘోగింపబడు చున్న దో, తదపి = ఆ అన్నపానములుకూఢ, ' 
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అమమేవ=౭అమమునే, (పదూషయతి=మిక్కిలి దూషింపచేయు చున్నవి, 

తాత్తర్భయు : గురురూక్షగుణములుగల, ఎండిన, చల్లనైన అన్న 

పానములు మనస్సున కించు నపిగాని అన్నపానములు, విష్టంభకారక ములై_న 

గుర్వాది గుణములతో కూడిన అన్నపానములు, అశుచిగానున్న అన్నుపాన 

ములు, ఎక్కువగా నీరు తాగుటచేత ఆహారము [దవ పాయమగునట్లు చేయు 

పానీయములు సేవించుటచేశను, కామ, క్రోధ,లోభ, ఈర్హ్యా, లజ్జా శోకములచేత 

శపించు మానవునిచేత సేవింపబడిన అన్నపానములు, చాలదినములుపవశించి 

ఇంటచే మరల అధికముగ సేవించిన అన్నపానములు ఆమమున మరల దూషిం 

చును. 

ల౭ిలేఖి ; గురుతాైదె గుణములతో కూడియున్న అన్నపానములు ఆమ 

మునే దూపించు చున్నవి, అసాధ్యమని నిర్ణయింప బడిన ఆమము దూషితమై 

అలనత్వమును పొందుచున్నది. 

బి, వ్యా. ఆపలక్షణమును వై ద్యవరులు భిన్నభిన్న భావములతో వివ 

రించిరి. వారి అభి పాయబోధకములై న కొన్ని ఆమస్వరూప లతణముల నిచట 

పొందుపరచుచున్నాను* 

శో ఊపృణోఒల్పబల క్వేన ధాతు మాధ్యమపాచితమ్। 

దుష్ట మామాళయగతం రసమామం [పచక్షశే, 

ఆమాశయస్థః కాయాగ్నః దౌర్చల్యాద విపొచితః, ఆద్యః 

ఆవోరణాతుః యః స ఆమ ఇతి కిరి తః। 

అవి పక్వం ఆసంయు' క్షం డుర్గనం బహుపిచ్చిలమ్! 

సదనం సర్వగా [(తాణాం ఆమ ఇత్యభిధీయ శే! 

ఆహార స్యర సః "శో యోన వక్వోజగ్ని లాఘవాత్ | 

నమూలం సర్వరోగాణాం ఆమ ఇత్యఖిధీయ లే! 

ఆమం అన్నరసంశే చిక "కేచిత్తుమల సంచయమ్! - 

[వథమాందోషదుష్టుంచ శేచిదా మ:[పచతళే! 

వెళోకములన్ని ంటియొక ్క- పిండీభూతమెన అర్ధము కాయాగ్ని యొక్క 

దుర్భలత్వ మే అమ మేర్చడు టకు ముఖ్యకార ణము. ఆని తెలియ వలయును. . | 

మూ॥.త|తసాధ్యమామందుష్ట్ర మలసీభూతముల్లిథేత । పాయయంయి
 క్యూ. ఫర. 

వణ ముష్టంచారి. తథాత్వచ్చర్షయ న్లమతిలీనదోవం . కృష్ణా _వాగద శ్లీ కల్యా 

యు కరో పాయయేక్। మదనఫలకపాయంవా పిస్పలీ సిద్రార్హకలాయు కం - 

మ 
డశ్రవావమన కల్ఫోక్తాని” 

న స్య గట 

య. ఇ క 

జ 

ద న్రీమాగధి కావచూర్చితంవాకో శాతకిరసం. అవస్థావే స్త వావ 

త్రీక్షవమనాని : తతః స్వేదవ ర పణిధానాభ్యామువచ కేక్ స 
చం 2 

_ అ 
ఎ వోట్ల వ 7 శీ 

న 

(వతివదార్థము ఫ తత చెప్పబడిన ఆమదోషవ 
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అలసక మనువేరుగల, దుష్టం దాదూషింవబడిన, సాధ్యండాచికిక్సాసాధ్య మెన, 
ద్ త్ ఉప్పుతోకూడ,, ఉన్నంచకాచి వేడి వేసిన, ఆమం=ైఆమదోవమును, నలవణం = 

వారి = ఉదకమును, పొయయిత్వా=ా|తాగించి. ఉల్లి ఖేత్ =వమనము చేయించ 

వలెను, ('వెలిపరచ వలయును) తథా = అన్తే, అచృర్లయ_న్హత్ =వాంతిచేయించని, 
అతినీనదోవం = మిక్కిలి లీనమైన ఆమదోవమును, కహా వాపివృుళ్ళు, నాగ 
దంతీ = నాగదంతియొక్క, కొల = కల్క ముతో, యుక్తం = చేర్చు బడిన, 

ఉష్పాంబు == వేడినీటిని పాయయేత్ వ(తాగించ వలెను, వాడాలేక, మదనఫల 
కషాయం=[మంగకాయలచేత తయారుచేయబడిన కషూయమును, పివృలి== 
పిప్పళ్ళను, సిర్టార్ధకల్క- = ఆవాలక్రల్భ_ ముతో, యు కమ్ =చేర్చు బడిన చానిని, 
పాయయేత్ =[తాగించ వలెను, వాజు లేక, దంతీడాచేపాళములు, మాగరీకా 
చూర్ణ్షమ్ = పిప్పళ్ళ చూర్ణమును, కోశాత్రకీ రనమ్ =చేదులీరనుండి (గ్రహించిన 
రనమును, యు కమ్ కలివి, పాయయేత్ =|తాగిం చవలెను. అథవా అట్లు 
కాని ఎడల, అవస్థా వేమ. = దోవబలాబలములను అనుసరించి, లీక్షవమనాని == 
రోగియొక్క. వ్యాధ్యవస్టనుబట్టి తీక్లమెన వమనములను, వమనకలో కాని == 
వమన కల్పమునందు చెప్పబడిన వాటిని, కారయేత్ = చేయించవలెను;” తతః 
వమనము చేయించిన తరువాత, స్వేద =ావలువిధములయిన 'స్వదములచేత, వర్తి 
(వణి ధానాభ్యాం దావ ర్తి పణిధా నాదులవేత, ఉపాచకేక్ చికిత్స చేయవలను. 

తౌలత్స్ర్భంము : చెప్పబడిన అన్ని ఆమదోషములలో అలనక మను వేకు గల ఆమదోవము చికిత్స లవలన సాధ్యమయినదిగా నిర్ణ యించినతరువాత ఉవ్వును చేర్చిన వేడినీటిని (తాగించి వమనము చేయించ వలెనా. డీనివలన వమనములును లేక అప్పుడప్పుడు వికేచనములుకూడ అగును. ఈ చికిత్సవలన కోవ సిడి ఏర్పడును, ఈ |వకియ వలన విశ్రే వో లి 
న. [వక చనము కానియెడల ఆమదోవము మిక్కిలి రముగాను వివ ఆ గానున్న ఎడల ఎబ్బళుు, నాగదంతి వీట్ల యొక్క కల్కముతో 

చూరముచేసి కలిపి తాగించవలెను, మరియు రోగియొక్క బలాబలములను గముయొక్కా బలాబలములను, దేశకాలాదులను సమీకించి వమన కల్పము 

స్వేదన f 
వ కర్మను చేయించవలెను. అశ్లే మలమును వెలివరచుటకు వ రినికూడ (వయోగింవ వలెను. వీటి వలన ఉదరశుద్ది ఏర్పడును, - 

శ? లోఖ; ఉలి ఖేక్ 
ర అనగా వమేక్ అని అరము అ c= వా - అవస్థాబఢీ అనగా ఆశతుధ ఫ్టరవస్థా చేయా అని అర్ధవ _ ® థి 
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మూ॥ అపిచ। 

సద్యః సమ్యగ్వి కుద్ద స్య శామ న్ని తదువ[ద ఐవాః| 

శూలేని రన్నకో స్టే ఒద్భిః కోమ్టాథి శ్ఫూర్ణి తాః పి బేత్ 

పింగు[వతి వీషావో్యమ సౌవర్చలవచాభయాః। 

అథ వాపిప్పలి మూలం (తివృ తా చారు నైెంధవమ్॥ 

శుంఠీః సక్షీరలవణ పివ్పలీ మరిచాని చ; 

పా శాన్సు వేతసణూరయవానీ పౌష్టూరాణి వా॥ 

ద్విరుత్త తరం హింగువచాగ్ని కుప్ప 8| 

సువర్చికాణార విళాజ మంకీ 

శూలోదరానావా విషూచి కార్ఫో-- 

హృ'దోగ గుల్ళోర్భ్య సమీరణఘ్నమ్॥ 

ముసాజమోజ పూలరీకవచా కుంఠ్యగ్ని ఛాన్య 38 

సవాళకళటి బిల్వైః క్వాథం తృట్ఫూల వాని బేక్! 

రాస్నా కల్భులషడ్గళింఛా బృహతీద్వయ జోంగ క8॥ 

గుగ్గుల్వతి విషాకుస్ట ప(తవ్యా[ఘ నఖా ౧బ్బుదెః! 

కుర్యాత్ శుమై్మ,ః నమూ తైశిర్వాలేపోద్వ ర్తన ధూపనమ్॥ 

 (వతివదార్హమ : సమ్యక్ బాగుగ, విళుద్ధస్య = ఉదరళుద్దియయినవానికి" 
తదుష్మదవాః =ఆమమువలన కలిగిన ళూలాద్యుప। దవములు, సద్యః = వెంట నే 

శామ్య న్రి=ాశమించుచున్న వి, నిరన్నకొ _పే=ళూన్యకోష్టమునందు, శూల 
నొప్పి వర్పడియెడల, చూర్షి ఆః = [కింద నుదావారింప బడిన . [దవ్యములలో 

చూర్చింప బడినవాటిని, కోష్పాధిః చై నుఖొష్ట్వయెన, అద్భిః నీళ్ళతో (రపి) 

పి బేల్ = తాగవలయును, హింగు = = చేతితో చేయించిన ఇంగువ |పతివివ 

ఎయుపు అతివస, వో్ళష = పిప్పళ్ళు మిరియములు శొంఠి, -సౌవర్చలదణము. 
వచా = వన, అభయా:ః =కరక్కాయలు, (వీటిచూర్షమును, వ అథవా = అట్లు 

కా నియెొడల, పిప్పలీమూల =పిప్పలీ మూలమును, (మోడి) [తివృత్ హతెగడ, 

“దాను 222 దేవదారు, నె ౦ధవం మై నై ధవలవణమును, (చూర్ణ రచి) 

లీ, శుంఠి=శుంఠి, స్నుక్ తీర = సన్న జెముడుపాలు లవణ = ఉప్పు, 

పివ్పలీపిప్పళ్లు, మరిచానిచడామిరియములనున్నూ (చూర్చ్యి అచి) 

4. పాలా =చిరుబీ ద్ధి, ఆమ్లవేతన = పుల్ల ల్ల | పబ్బలి, యూర = సర్గ శారము, 

'యవానీ = కురాసానివాము, - పొన్మ్యురాణిచ కా = పుష్క రమూలిముల చూర్ణ 

ర్, ద్విరు తరం =ఒకచదానికం చె లెట్టింపుభాదము.. హంగు = పొంగించిన 

ఇంగువ, వచా కానన. అగ్ని = జా చిత్రమూలము, కుష్ట = ఇెంగల్వకోమ్టు సున 
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మూర వాన విళ-విడాలవణము, అజ మోరమ్ 
ర్చి కా=ానవాసాగరము, శూర = నర్జ కారము, 

=వాము (వీటి చూర్ణ మును) 

శూల = నొప్పిని, ఉదర = ఉదరవ్యాధిని, ఆనాహ = కడుపుబృ్బరమును, 

వినూచిళకాచకలరాను, అరో = ములలవ్యాధిని, హృ|దోగ=హృదయవ్
యా ధిని, 

గుల్మ=గుల్మమును, ఊర్జ్వసమీరణఘ్న మ్ = వాతముయొక్క- ఊర్హ్వగతిని నశింప 

చేయును, (ఊర్ట్వగకియనగ, _ఉద్గ్దారము వాంతి దగ్గు ఆయానము ఎక్కిళ్ళు 

మొదలగు వ్యాధులనని అర్థము) 

1. ము న=ాతుంగము నెలు, అజ మోద వాము, పూతీక=పూ తీకరంజము, 

వచాావన, కుంఠి = శుంఠి, అగ్ని =ాచితమూలము, ధాన్య కె ౩=ధనియాలచేత, 

సవాళకం = నేతజాల, శరీ=ాకచూరములు, బిలె వీ హవిల్వములచేత(| మాశేడు 

క్వాథం =కషోయమును, తృట్ దప్పి, శూలవాన్ = నొప్పిగలవాడు, పిజేత్ = 

(తాగవలయును. 

౨. రాస్నా == నన్నరాష్ట్రము,కట్బల =గుమ్యడిశుకు, వడ్ల )౦ధాహవన, 

బృవాతీద్వయం = 'వెద్దములక్ష, వాకుడు, జోంగ కః చజోంగకవులచేత ,గగ్గులు = 

గగ్గులు, అతివిషూ జ అతివస, కుష్ట=వెంగల్వకోవ్లు,  పత్రజాతాలినవ(తము, 

ప్యా[ఘనఖహపులిగోరు, అమ్బుదై = తుంగము స్తెలచేత, కుమ్కై8 ఎండిన 
వాటిచేత, నమూశై )ర్వా= లేకమూ[తములతోగూడ, లపోద్వ _ర్తనధూపనం= 
'లేపములు నలుగు పెట్టుట, పొగబట్టుట, కుర్యాత్ చేయవలయును. 

తొత్న్రర్యంయు : అపక్వాహోరరనమైన ఆమమువలన వర్చుడిన శరా లాదులు 

కోష్టముశుద్దియయిన వెంటనే న్వయముగ శాం తించును, ళూన్యకోష్టమునందు 
పధ్యా్య్యాది.క్రమము నాచరింపక మరల శూలాద్యువ దవములు సంభవించిన 
యడల [కిందనుదావారించు చూర్ణ ములను విధిగానువయోగంచవలను. ఘృత 

ములోవెయించిన ఇంగువ, అతివన, పిప్పళ్లు, శుంఠి, మిరియములు, నువర్భలమను . 
ఉప్పు, వస, కర క్కాయలు బిటినిజాగుచేయించి విధిపూర్వకము చూర్ణించి వస్త్ర; 
గాళనముచేసి వేడినీటి అనుపానముతో సేవింపవలయును. మోడి, పిప్పళ్లు, దేవ 
చారు చెక్క: నెంధవలవణము ఈ నాలుగు (ద్రవ్యములను చూర్మించి గోరు 
వెచ్చని నీటిలో కలిపి (తాగవలెను. శుంఠ సన్న జెముడుపాలు ఉప్పు పిప్పళ్లు 
మరియములు వీటిని చూర్చించి గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి (తాగవలె. చిరు 
బీ ద్ది పుల్ల పబ్బలి సర్హజారము కురాసాని వాము పుష్కుఠరమూల వీజము లను 
చూర్ణించి వేడినీటితో పానము చేయవలయును. (పమాణాధికముగ ఇంగువ, 
వస, చిత్రమూలము, శెంగల్వకోష్టు. సర్టథారము, బిడాలవణము, వాము వీటిని 
[కమము 1,2, 4,8, 16, 82, 64 భాగములుగ కలి ౦చి చూరి ంచి వేడి 
నీటితో పానము చేయవలెను, సాభారణముగ వేడినీళ్ళనే అనుపానముగ 
నుపయోగింప వలయును, అజీర్ణము వలన కలిగిన యువ దవములలో “దప్పి” 
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యనునది ఘోరమైన యుప[దవము. ముస్తాదులతో కషాయమును కల్పనావిధిగ 
తయారుచేసి దప్పి, నొప్పులతో బాధపడ్తువాడు ఆకషాయమును |తాగవలెను, 
మరియు కడుపులో నొప్పి ఉబ్బరము ఉన్న యెడల దేవదారు మొదలగు వాటితో 

గంధము తీసి కడుపువై న లేపముచేయవలెను, (పట్టువేయ వలెను) మరియు 
వాటితోనే పొగగూడ వేయవచ్చును. అజీర్ణరోగికి చూర్షములను వేటినీటితో 
సెవించుట (ప్రాథమికచికిత్సయగును. తరువాత ఆమము జీర్ణ మైనట్లు తెలిసికొని 

మిగిలిన ఆఅమశేవము జిర్ణమగుటకు (పచనము చేయుటకు) కషాయాదుల 
నుపయోగించుట శెండవచికిత్సగా భావించ వలెను, లేవధూపములు ఉప దవ 

శామకములె చికిత్సాంగములుగ నుండును, 

ళళిలోఖ : బాగుగ కోష్టము వమనవిశేకములచేత శుద్దిచెందిన తరువాత 
ఆమముచేత పుట్టిన యుషదవములు వెంటనే శమించును. అజీక్షాన్నము లేకు 

న్నను కొప్లము శుద్ధమెనప్పటికిని “శూల” అను నుప ద్రవము రోగిని తక్షుసరించు 
చున్న పుడు హింగ్వాది ఈ విధములై న చూర్లములను గోరువెచ్చని నీటిలో కలిపి 
(తాగవలయును. రాస్నాదులను ఎండ బెట్ట శరీరమునకు లేపనముగూడ చేయ 

వచ్చును. ఇంగువ 1 భా వస 2 భాగములు, చితమూలము 4 భాగములు, 

కుష్టము ర భాగములు, సువర్చి కా వారము 16 భాగములు, బిడాలవణము లి2 

భాగములు, వాము 64 భా, మొ_తము "/ ద్రవ్యములు, ఈ చూర్షము శరూలా 

దులను పాగొట్టును, 

మూ॥ నరుక్నానద్ద ముదర మమ పిపైః (ప్రలేవయేత్। 
చారు హైమవతిక్షుస్ట శ తావ్వోహింగు బంధ వె 8॥ 

యవచుర శ్చ సజార తక్రః కోషారి జిత్ పరం। 
ta ఆ అ -- 

యోజయేతై ంధ వాద్ర్యశ్చ వర్తిం విణ్మూ|త సం్యగహీ॥ 

నాభ్యమానాని చాంగాని భృశం న్విన్నాని వేష్టయేళ్ | 

విషూబ్యామతి వృభ్రాయాం పార్ట్యర్రాహః ప్రశన్యశే॥ | 

ద్వియోర జీర్ణ పిణ్యాక కుష్టారుష్కర చితక 

సళుక్షసింధవె నె లం వక్వ్టమభ ్యంజ నెహితం॥ ఒం 

నుచ్చర్చిత విరిక్రస్య గా(తాయా మే౬ఒతి దారుణ 

భల్లాతక మధూద్చిష్ట జీర్ణ పిణ్యాక నాగ ౮ 8॥ 

ఘృత తైలం పచేత్సామై న్తచ్చఖల్లి ఘ్నుముత్త 0| 

త్యక్ప[త్రరాస్నాగరు శిగుకువై 

రమ (ప్రపిష్మెః సనవచా శతా ప్వాః। 

ఉద్వ ర్తనం ఖల్లి విషూచి కాఘ్నం 

తైలం విపక్వం చ తదర శారి! 
హలా? (య 
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తదవాళ్ళోప వా స్యేనం వీరి కవదుపాచ శేక్, 
సామా న్యేనేతి సిద్దోకా విషూచ్యలసక'క్రియోా॥ 

(వతివదార్థము : సరుక్ =బాధతోకూడ, ఆనద్ధ్దం = బిగబట్టినట్లునవ్న, 

ఉదరం = కడుపును, చారు=చేవదారు, “హైమవతీ = వనను, కువ్వడాచెంగల్వ 

కోము, శతావ్వోచనదావవిత్తులుు పొంగు=ఇంగువ, నె ౦ధవె 8 = సెంధథధన లవ 
"లో అణాల \Q— 6... $s , 1 9 

పిషెః = రన ణములతో కూడిన, ఆమ పీ ష్టైః కలి మొదలగు ఆమను (దవ్వముల తోను 

పివ్రములచేత, (వలేపణయేత్ =లేపము వేయవలెను, నజారత కడా ఖారముతో 
౬ 

న అస ఒల్లో 
కూడిన త।| కము, యవచూర్ల శృ =యవల చూర్ణ మున్ను (కలు ముచెసి), (వలేవ 

tg ™ - 

యేచ్చేత్ = వట్టుకాసిన ఎడల, పరండామిక్కిలి గొన్పదై న, కోమా _ర్రిబితో = 
కోన్ట మునం దలి నొప్పిని జయించును. 

విణ్మూ(తనం|గపహాడామలమూ (తములు అడ్డగింప బడినపుడు (అలనకము 
నందు), ే'ంధవానైైః = దేవదారు మొదలుకొని నై ంధవ లవణము వరకుగల 
(ద్రవ్యములతో, ఆవమ్లపి గః అము దవ్యములతో లేవముగాచేసి, వంర్తివావరీని, 
కుర్యాత్ =చేయవలెను, నామృమానాని చాంగాని =శరిరావయవములు సంకు 
చతములుగానున్న యెడల, భృశం=మిక్కిలి, స్విన్నాని = స్వేదము చేయబడి 
నవె, వెన్షయేత్ = ఉన్ని వ్యస్త్రములతో బంధించ వలయును, 

అతివృద్దాయాం = మిక్కిలి వృద్ధి చెందిన, విషాచ్యాయాండావిషమాచికలొో? 
పార్షో్యణ్లః= మెడిమలవై న, దాహఃడాళ, స్త్రముచేత కాల్చుట, (వళన్య తాప మెనది, ద్విణార =-యవ జార సర్జ తారములు, జీర్ల పిణ్య్యాక్ర =ైపాతబడిన తెలకపుండ, 
కుష్ట-చెంగల్వకోష్టు, అరుష్కుర =జీడిగింజలు, చితక ః=చి[తమూలములచేత, 
సశు కే = పులిసిన మధుర వదార్థములతోకూడ, నెంధవెః = నె ంధవలణము 
లతో, తెలండా తిలతె లమును, పక్షం zజావండినది, అభ్యంజ సె = అభం గము నందు, హితం వా మంచిది, అతిదారుకౌ మిక్కిలి కష్ట్ట్వమెన, గాతాయా మే ౫ శరీరమునందలి అవయవములు _స్లంభించు వాత వ్యాధియందు, నుఛ్చార్షిత విర కస్య = వాంతులు విశకేచనములు చేయించినరోగికి , ఫోలాతక నల జీడి | 

Cn గింజలు, మధూచ్చిప ద మైనము,సీస=సీనము, పిణ్యాక వ శెలికపిండి తేశ్గాను గ్ పిండి, నాగరై ఈ హశుంరి, వీటిచేశ్ర, నామ్మైః = పులిచింత్ర మొదలగువాటిచేత, ఘృత తె లం = ఘృ తమును గానితె లమునుగాని, వచేక్ = వక్యము చేయవలెను, 
ఖల్రిఘ్నుం = ఖలీ రోగమును వోగొట్టును, ఉ తమం కా శేన్షమెనది త్వక్ = 

అ pd అ - లంకా ' 
లవంగపుచెక్కా, మత వ ఆకుప త్తి, రాస్నా డాదుంవగాన్న ము,అగురువాఅగరు, 
కీ గు=ము ౯ మెక వమ మ నో మో నగ్కకు లౌ చెంగల్వకోమ్లు, ఏటిచేత, నవచా శతా మా =వచ, నచా ప 

ఆమ ! పక్షి = 
5 9 స్వా (ప్రప్రైః = పులిగం జితో (చర్చి) అసికి, ఆద్య _రనం = నలుగు 

జబట్టికొనిన న ఫ్ ~ 
ట్ చో, ఖల్లీ పినూచికాఘ్నం = ఖల్లీ ఏినూచికా అను రోగములను 
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హారించును, చకామరియు, ఆలం = సెనుదావారించీన [దవ్యములతోకూడ 

నువ్వులనూనెను చేర్చి, విపకఇం=పక్ష్వముచేయ బడినది (_౩ లము) తదర్భకారి=ా 

చె నుదాహరించిన రోగములను పోగొట్టును 

తదవాః = వీనూచిక సంభవించిన దినము, వనం = రోగిని, ఉపవాన్య = 

ఉపవసింపచేసి, విరి క్తవత్ =విరేచనమును చేయించిన వానికివల, ఉపాచరేత్ = 
సంసర్జన విథితో చికిత్సింప వలెను (పేయాపిలేపి మొదలగు వాటితో), వినూచ్యు 

_లసక [కియా సిద్దా =వినూచ్యులనక రోగములకొటకు చికిత్సావిధి, సామాస్యె 

సతి = సామాన్యరూవముగానని, ఉక్తాచచెప్పబడినది. 

తాత్ళర్భొము. : బిగబట్టినట్టు బాధించుచున్నప్పుడు కడుపువైన పట్టువషయ 
వలను. బేవడారు, వన, చెంగల్వకోష్టు, సదాపపిత్తులు, ఇంగువ, సే ధవ లవణ 

ముతో కూడిన అమ్ము దవ్వములతో చక్కగా మర్తించి లేపము తయారుభేని 
కడుపువై న దట్టముగా పూయవలయును. కోవమునందు నొప్పిఎకు్కువగానున్న 
యెడల జారసహితత[ కము, యవల చూర్గ మును కలిపి పట్టు పయవలెను. వరిని 

కూడ ఉపయోగింపవలను, శరీరావయవములు వాత వ్యాధి యందు చెప్పినట్లు గా 

ఆ యామమును చెందిన యెడల స్వేదముచేసి చెమటబట్టిన తరువాత ఉప్పీషము 

లతో బంధించవలయును. 

విసూచికలో మెడిమలవై కాల్చవలయును. ఇది ఇెలా (వ్వమైన 

(వ్యకియగా భావింపవచ్చును, పాతబడిన శెలికపిండి, జీడిగింజలు మొదలగు 

వాటిచేత తె లమును కాచి అభ్యంగనము కొకు ఉపయోగించవచ్చు ను. 

లవంగపు చెక్క, అకుషతి, దుంపరాస్నముమునగ, అగరు, చెంగల్వ కోష్టు, పులి 
గంజి వీటితో నలుగుపెట్టుకొనవలయును. _ ఇది ఖల్లీ రోగమును పోగొట్టును. 

విసూచిక సంభవించిన దినమున రోగిని ఉపవానము చేయించి నంసర్జన (క్రియతో 

చికిత్స చేయవలెను, ఇట్లు వినూచిక అలసక రోగములకు సామాన్య చికిత్స 

చెప్పబడినది, 
\ 

కళిలేఖ: దోషభూయిష్టమైన ఆమము కదలిక లేక అలనత్వమును 

చెందినపుడు,. నొప్పితో కూడిన కడుపువ2వె న చేవదార్వాది (దవ్యములను పులిసిన 

కాంజికము, లేక మద్యాదులతో కల్కముగాచేసి - పట్టు వషయవలేను. యవ 

చూర్ణము, యవజారత క్రోములతో చేర్చి లేపముచేనిన యెడల కోస్టమునండున్న 

బాధను తొలిగించుట కిది మిక్కిలి | శేప్ట్రమెనది. 

కొద్దిమంది దూరళబ్ద మునకు భస్మమని అర్ధమును చె 
మూ|తసంగమునందు నై ౦ంధవము మొదలగు వాటితో దేవదాల్వాదులమ. కరన 

పిష్టముగా తయారుచేసి వర్తిని గుదద్వారముద్వాఠ;_ సంభావము చేయవలెను 

ఆమదోషమునందు దోమ్మపాబల్య మధికముగానున్న యొడల కరీరమునంది ( 

యవనులు నంకో చము నొందును. _ అప్పుడు స్వదకోర్ణుచేని. జయా (న్రలెళము 

ప చున్నారు. మలబంఛధ్రము 
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లను చెమట పటించి ఆ చెమటవైన నే చర్శపటాదులచేతచుటి బంధించవల 
యును. మిక్కిలి వృద్ది చెందిన వినూచికలో కాల్చిన శలాకలతో మెడిమల 
చెన చాహాకర్శచేయుట చాలా (వశ స్తమెన చికిత్స కాగలదు. సర మార 

యవశారముచేర్చి తైలమును సిద్ధపరచి అభ్యంగనము కొరకు ఉవ్ణయో." ౩1 
వలెను, చక్కగా వమన విశెచన కర్ణలచేత శుర్దుడైన వానికి ఆమదోవవు 
ఎక్కువగా నుండి వాతము మిక్కిలి |వకోవమును చెందినపుడు శరీరావయుములు 
క|రవలె _్హంభఖించిన అవ నలో భల్లాత కాదులతో ఘృతమును, _తెలమును కలిపి 

పాకముచేసి ఉపయోగింపవలెను. వై ఘృత్నత్తైల మ్మిశతయోగము ఖల్లీ 
అను వాత వ్యాధికి శ్యామకముగా కూడా ఉండగలదు. కాంజికాదులచేత 
త్వగాదులను మర్దించి, పిష్టముగాచేసి  ఉద్వర్తనముచేసినయెడల ఖర్లీ వినూ 
చికా రోగములు శమించును. వినూచికలో పీడితుడై న రోగికి విరి క్తునివలే 
పేయాది (కమమును ఉవదేశించవలను. వినూ చ్యలసకములకు నిన్బం తంతు 
ముగ కార్యగసిద్దికరములై న చికిత్సలు ఈ విధముగ నువదేశింవబడినబి. 

మూ॥ ఆమదో షేము త్వన్నకాలే జీరావోరం దోబోవలి వామాశయు 3 
_స్తీమిత గురు కోష్ట మనన్నాభిలాపిణ మభిసముత్యు పాయయే దోవ శేవపాచ 
నార్థ మౌషధం వహ్నిసంధుకణార్థం చ। అజీళ్హావోరం వునర్నపాయయేర, 
యత అమదోవమ దుర్చ లొ హ్యాగ్నిర్యుగవదామ దోవ మౌవధమాపహోర జూతం:3 ౩ 
శః పకుమ్। 

(వతివదార్థము ; ఆమ దోమేషు = ఆమదోవములయందు, అన్న కాలేkా భోజన వేళలో, జీరాహారం = ఆహారము జీర్ణమై నటువంటి, దోవషెోోవల్సివ్లం = ఆమదొ షమ శేవమున్నటువంటి, ఆమాశయం = ఆమాదోషమునే నిండిన ఆమాశళయమును, స్థిర స్థిరమైన (గమనము లేని), గురుకోన్టం =బరువె న ఉవ రముగల్క, అనన్నాఖిలాషిణం = ఆహారమునందిష్టము లేని పురుముణి, అంనహీం జ్య = బాగుగ చూచి,దోష శేషపాచనార్హం = మిగిలిఉన్న దోషము నుపచేంవచేయుట కొరకు, చచమరియు, వహ్నా సంధుకుణార్థం జా ళరాగ్ని నివృద్ది చేయుటకొ6లకు, ఓ"షధండాజావధమును, పాయయేత్ _కాగించవలెను, "అజిరావోరం = 
ఆవోరము, పచనముకాకున్న యెడల, పునః వ2మరల, జఇజొవధం = కొవధము:. క నపాయయేత్ |తాగించ కూడదు, యతః = యెందుకనగా,ఆమదోవదుర్చలః = ఆమదోవము చేత దుర్భలమైన, అగ్ని = జాఠరాన్ని, యుగవత్ ఒర ్రా మారు, ఆమదోవం =ఆమదోషమును, ఉెపధం = జొవధమును, చ = మరియు, అహార జాతం =ఆవోరనమూవామును, ప క్తుం = వచించుటకు, అశ కాళ్ల గ్ లేనిడి, న్ (వ 
లను మళ ల ను దను లన్ని ంటిలో వైద్యుడు కొన్ని వివయివ... పంతీంచవలెను. అన్నమును భుజించు పళలండు, ముందు భుజించిన ఆహారము జీర్ణమై నది లేనిది కనుగొనవలంయును. ఆమదో 
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వములవ లేశ మైనను మిగిలి ఉన్నప్పుడు ఆమదోషముతో నిండిన అమాళశయము 
గల, గతిరహొతమై బరువుగానున్న ఉదరముగల ఆహోరమునందు ఏమా/తము 

ఇష్టము లెని అవస్థలో వై విషయము లన్నింటిని చక్కగ పరీతించి ఆమదోవ 
. శవమును వచింప చేయుటకు, జాఠరాగి్నని' (పబోధమును కలిగించుటకు జోవధ 
మును |తాగించ వలయును, ఆహారము జీర్ణ ము కానపుడు జౌషధమును (తాగంచ 
రాదు ఎందుకనగ, ఆమదోవశేవమును, జొవధమును, ఆహారమున్తువచించుటకు 
దుర్భలస్థితిలోనున్న అగ్నికిళ_క్రిచాలదు. 

కళిలౌోఖ : మిగిలిన ఆమదోవములయందు, ఆవోరము జీర్ణ మైన పుడు 
దోవముచేత నిండిన ఆమాశయమునందు చలరహితము, గురు కోష్టము కల 
వానికి, కాలవళమువలన " కొొద్దిగా పక్యమైన 'దోవ'శషముక్రులవానికి ఆ ఆమము 
పాకముచెందుటకు, జాఠరాగి ఎకి వృద్ది ఏర్పడుటకు జొషధమును పానము 
చేయించవలెను, ఆహారము జీర్ణ ము కాని పక్షమున జొషధము (తాగించరాదు. 
ఎందు కనగ దుర్చలస్థితిలోనున్న జాఠరాగ్ని -ఆమదోష శేషమును, ఆహారమును, 
ఒెవధమును పచించుటకు శ క్రివంతమైనదికాదు. 

మూ అపిచై మాం విభ మో౬ఒతిబలత్వాదు పరతానల బిఇమాతురం 

సవాని వాతి పాతయేక్! ఆమదోషజానాం పునర్వికా రాణా మవతర్పణనై చో 
పశ మోభవతి। 

(వతివదార్థము ; అపిచడామరకియు, ఏషాం = ఆమదోవ  ఆహారజెవధ 
ములయొక్ష, వి భమః హై అ_స్తవ్య _న్త్హము (చై వమ్యము), అతిబలత్వాత్ = 

మిక్కిలి (పబలముగా నుండుట వలన, ఉపర తానలబలం =మందాగ్నిగల, - ఆతు 

రంచారోగిని, నపహానెవ = వెంటనే, అతిపాతయేత్ = చంపును, ఆమ దోష 

జానాం = ఆమదోషమువలన కలిగిన, వికారాణాం = రోగములకు, పునః 

మరల, అపతర్చణ నై వాలంఘనము వలననే, ఉపశమః=నుఖమ్కు భవతిఅగు 
చున్నది, (కలుగుచున్నది 

తొత్మ్రర్భాము : ఆమదోవ జొవధ ఆవోరములు చక్కగా ఉపయోగించక 

పో వుటవలన వాటి వై.వమ్యము (పబలముగా నుండుటవలన జాఠరాగ్ని నన్న 
గిల్లి నరోగిని వెంటనే చంపును. (వెనుదాహారించిన రెండుకారణములు) ఆమ 
దోమమువలన సంభవించిన వ్యాధులకు లంఘన చికిత్స యే శాంతిని (పసాదించ్లును, 

కోలిలోఖ : ఆమాదులయొక్క- వై వమ్యము |ప్రబలమైనందున మం:దాగ్ని 
గల-రోగిని' వెంటనే చంపును. వె నుదాహరించిన మూడు ఉపకరణములు 

మిక్కిలి బలముతో కూడినవి. అమదోషజనితములై న నై మిళ్యాదిలభణములతో 
83 | 
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కూడిన వ్యాధు అన్నింటికి లంఘనమే (ప్రధాన చికిత్సగా పరిగణింపబడినది. 
అంఘనములు చేయక చె ఏకారనులు శాంతిం చవు. 

మూ॥ తత్తు (తీవిధం; లంఘనం లంఘన పాచనం అవసీచనాంచ। తత అం 

ఘనం అల్బదోపాణాం | తెనవ్యాని లానల వృధ్యా వాతాతవ పరీత ఇవాల్ససలిలా 

శరయో౭ల్స దోవ; (పళోష మాపద్యే। లంఘన పాచనాభ్యాం మధ్య 

దోషో _వాతాతపాభ్యాం పాంనుభహ్మావకిరళై 8వ చానతిమహాన  సలిలా 

శయః। బహుదోపారాం పునర్జోషావసేచన మెవకార్యం। నహ్యూ[ సావితే 

పల్వలోదకాఘౌ శాల్యాది పుష్టిర్భవతి। 

(వతివదార్హము ఏ; తత్ = ఆలంఘనము, (తీవ్ధం = మూడువిధములు, 

(1) _ లంఘనంవలంఘనము, (2) లంఘనపాచనం=లంఘన _ పాచనములు, 

(౪) అవసచనంచ=మరియు అవసేచనము (దోషములను బహిర్గతము చేయుట), 

త|త=వాటిలో, అల్పదోషాణాం =కొద్ది(న్వల్ప) దోషముకలపాంికి, అంఘనం= 

లంఘనము విధించబడి౫ది, తేన = ఈలంఘనముతో, అనిలానల వృధ్యా = 

వాయ్వగ్నులయొక్క వ వృద్ది చేత, వాతాతపపరీతః = వాయువులండతో కూడిన, 
అల్బసలిలాశయః = కొద్దినిటితోకూడిన మడుగు, యద్యక్ = ఎట్లు, 
కోషమాపద్య శే = ఎండిపోవునో, తద్వశ్ = అన్తే, అల్పదోమః = కొద్ది దోషము 
శోవమాపద్య తే ఎండిపో వును, లంఘనపాచనాభ్యాం = లం ఘనపాచనముల చేత, 
మధ్యదోవ.ః == మధ్యమదోవము (చికిత్స చేయబడవలెను) అనతిముహోాన్ = 

మిక్కిలి సెద్దదికాని, సలిలాళయః = జలాశయము, వాతాతపాభ్యాం = 

వాయువుఎం డల చేత, పాంసుభస్మావకిరకై రివడాదుమ్ముధూ భులచేతవలె, కోషమావ 
ద్య తహ ఎండిపోవును, బహుదోషాణాం= ఎక్కువ దోవములతో కూడిన వ్యాధు 
లకు, పునః = మరల, అవసేచనమేవ=ైదోవములను వెలిపరచుటయే, కార్యం=ా 
చేయదగినది. పల్వలో దకాఘు == శకేదారములయందలి జలసమూవాములు, 

అ|సావితేసతి = వెలుపలికి (సవింవచేయక్ర పోయినయెడల, శాల్యాదిపుష్టిః = 
౬ 

*లా్యాదులవృద్ధి, నభవతి= కాదు, 

తాల్ఫ్ర్యుయు : అవతర్పణము 5 విధములు. 1 లంఘనము, 2 లంఘన 
పాచనము, కి అవసేచనము. స్వల్ప దోవము మిగిలియున్న ఆమజనిత బాదోవ 
శామకముగ లంఘనము మిక్కిలి (_శెష్టమెనది, లంఘనము చేయించినందువలన 
వాయువునకు అగ్నికి వృద్ది కలుగును, న దోవ శేవశోవణమునకు 
దోపాదకారియగును. ఎట్టనగ కొద్దినీటితో క్రూడ్తి న తటాకము వాయువు ఎండ 
ఈ రెంటి అధిక సంపర్కము వలన ఎండి పోవునట్లు ఆమము గూడ జాఠరాగ్ని 
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సమానవాతముల వృద్ది వలన శుస్పి_ంచునని సమన్వయము, దోషములు 

మధ్యమములుగా పకోపించినపుడు లంఘన పాచనాదుల శెంటిని ఆచరింప 

చేయవలను, వీటివలన దోషములు శాంతించును. సాధారణ జలములతో కూడిన 

తటాకము ఎండగాడ్పు ధూళి, దుమ్ము మొదలగు వాటితో సంబంధము 

ఎక్కు.వయిన ఎడల ఎట్టు ఎండిపోవునో అశ్హే మధ్యమ దోషములతో కూడిన 

ఆమము శుష్కించును, 

మిక్కిలి దోవభూయిష్టమెన ఆమమును వమనవిరేచనాదులతో అవ 

సిచనమే చేయవలను. అవసేచనమనగ దోషశేవమును చికిత్సల "ద్యారా వెలి 

పరచుటయని అర్థముచెప్పబడినది. ఎట్టనగ శకేదారములలో సన్యవృద్దికి జమ 

(నిల్వ) చేసిన నీరు వైరు వచ్చు సమయమున కుల్యలను తెంచి నీటిని సవింపచేసి 

వెలిపరతుగు. అట్టు చేసినగాని శాల్యాదులకు పుష్టి వృద్ది ఏర్పడదు. కాన దోవ 

ములు మిక్కుటముగా వృద్ది చెందినపుడు వాటిని వెలిపరచిననే శరీరమునకు 
పుష్టి తుష్టి వృద్ది పర్పడగలవు. 

కలిలేల: ఆ లంఘనము మూడు విధములు... న్వల్పదోషములకు 

లంఘనమే విధింపబడినవి, లంఘన. శబ్దముచేత ఉపవాసము అనునర్గము చెప్ప 

బడుకు. ఆ ఉపవానముచేత వాతము అగ్ని రెండును వృద్దిచెందును వాతము 

అగ్ని శరీరములో వృద్దిచెంది స్వల్పదోషమును శోషింపచేయును. ఎట్లనగా స్వల్ప 

జలము గల తటాకము వాతాతప వృద్దిచేత శోషమును చెందినట్లు. 

మధ్యదోషము (ఎక్కు వవృద్ది చెందని దోషము) ఉవవానముచేత పాచనముచేత 

(పాచనకపూయాదులచేత) శోషింవబడును. ఎట్లనగ కొద్దిగా నున్న చెజువు 

నందలి నీరు ఎండ, వాయువులశేత ధూళి దుమ్ములచేత నెట్లు శోషింపచేయబడు 

చున్నదో అశ్లే మధ్యమదోపము గూడ శాంతించును. ఈ ఉదావారణములో 

లంఘనమునకు వాతాతపములతో సాద్భశ్యము, పాచనమునకు పాంసుభసార్తివ 

కిరణములతో సాదృశ్యము చెప్పి సమన్వయింపబడినది. ఎక్కువ దోషములకు 

దోషావసేచనము వమన విశేచనాది అపతరృణ చికిత్స ద్వారా విధింపబడినది. 

దృుష్టాంతముగ కేదారములయందు నిల్హయుంచిన జల సమూవాము (నవింప 

చేయబడిన తరువాత శాల్యాదులకు పుష్టి కలుగును. ఆ జలసమూవాము 

ఇాల్యాదుల వృద్ధి కవరోధమైనందున వాటిని వెలిపరచుటయే [పధాన క_ర్శవ్యము. 

ఇచట బహుదోషములు పల్వలో దకములు, ఇాలివృర్దిః ఆయుస్సు శరీరము 

పల్వలముల చేత సాదృశ్యము చెప్పబడినది. శేదారము శరీరము నందలి 

ఉదకములు బవుదోషములు, ఉదకరూపములై న దోషములు వమన విరేచనాది 



ఫ్] గీ అష్టాంగ సంగ్రహ వ్యాఖ్యానము 

అపతర్పుణ చికిత్సలచేత వెలివరచుట, కేదారకుల్యము లను _తెంచి నీటిని చెలి 

పరచుతు ప్రధానము. ఈ శెండు కార్యములవలన కేదారమునందలి శాలిధాన్య 

వృద్ది కేదారరూపమైన శరీరవృద్ది, మరియు శాలివృద్ది ఎట్లో అక్ష, ఆయుర్వృది 
(a) ర్లు © © ౧ య రి 

వర్పడునని చక్కని సాహిత్యపరమైన ఉపమాలంకారములతో సిద్దా స్తీకరింన 

బడినది. 

మూ॥ తస్మాత్సంతర్పణ నిమిత్తానాం నా న్తరేణాపతర్పణ మ న్తిశా న్లిః 

అపతర్నృణ నిమితానాంచ నాన్తరేణ సంతర్చణమితి పవమ స్యేవ మపి వ్యాథీ 

నాం యధాస్వం నిదాన విపరీత మౌవధమేవావచారయేత్। సతిత్వను బన్లౌ 

నిదాన విపరీతమపాన్య వ్యాధి విపరీత మేవ తద్దర్టకారి చా। విముక్రామదోవన్య 

పునః పరిపక్వామదోషశేషన్య దా చాగ్నావభ్యంగాస్థాప నాను వాసనం 

వీవిధస్నివా పా్తం చయుక్యాపయోజ్యమ్! |ప్రనమీత్యుదో పౌవధీనామ 

వస్థాన్తరాణి। భవ ని చాత్ర, 

_ (6ఏతివదార్థము : తసాైత్ = ఆకారణము వలన, నంతర్పణ నిమితా 

నాం జూ సంతర్పణముచేత కలిగిన వ్యాధులకు, అపతర్సణ మ చన్లరిణడాఅసత 

ర్సణ చికిత్సను విడచి, శా 8 = శమనము, నా స్తీడాలెదు, అపతర్పుణనిమిత్తా 

నొం ౪ పతర్చణముచేత పర్చుడన వ్యాధులకు, సంతర్చుణ మ_న్హరేణ =సంతర్పణ 

చికిత్సనువిడచి, శాన్తిః పశమనము, న్నాస్తి=లేదు, పవం ఇక్షు, అన్యేషామవి 

ప్యాఠనాం = ఇతర వ్యాధులకుకూడ, యధాస్వంచతమకు సంబంధించిన, నీదానవివ 

రీతం = కారణములకు విషమమెన, బొషధ మెవైాబెషధమునే, అవచార్యేక్ = 

అనుష్షించవలెను, అనుబసై సతితుడావ్యాధి ఉపదపమైనయెడల, నిదాన వివ 

రీతం=కారణవే వైషమ్య రూపమైన జొవధమును, అపాన్యడాతొలగించి (విడచి), 

వ్యాధి. విపరీత మేవ = రోగవిపరీత చిక్: శ్పె, వాహలిక, తదర్థ కారి= ఆరోగ్యము 

నకే ఉవయోగించు జొషధమును. అవచారయేత్ = అనుష్టించ వలెను 
పునః = మరల, విముకామదొ వన్య = ఆమదోవమునుండి విడివడిన వానిని, 

పరిపక్వ ఆమదోష శేషస్య =మిగిలి ఉన్న ఆమదోవము పాకము చెందిన తరు 

వాత, దీసే మ చా గె హజాఠరాగ్ని వ్బ ద్రిచెందినదగుచుండగ, విధివత్ =ళా(న్త్రము 

నందు విధింపబడిన నియమాను సరద అభ్యంగ = అభ్యంగము, ఆన్థావనడా 

నిరూవావ స్త, అనువాసనండాశె లవ స్మ, స్నేవాపానం కా అచ్చ "స సవా పాన 

మును, యుక్యా = యు కి పూర్వుకముగ, అనరా నరాణి దోపౌవధాదిని = 

దోషములయొక్క. [పయోగింపబడు జౌవ ధములయొక్క. 'భేదములను, (పస 
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మీకు కై చక్కుగానపి కంచి (బాగుగా తెలిసికొని), (వ యోజ్యంచా ప్రయోగ 

ముచేయ వలెను, 

తొతిర్యంయు : వ నుదాహారించిన కారణములను పురస్కరించుకొని 

సంతర్పణ చికిత్సల అతియోాగాదుల వలన జనించిన వ్యాధులకు అపతర్స ణము 

చేత అపతర్సణ చికిత్సల అతి యో గాదుల చేత జనించిన వ్యాధులకు సంతర్పణ 

చికిత్స లవలననే శాంతి కలుగును, అన్యధా మారాంతరము కానరాదు, ణము 

ఇతర వ్యాధులకుకూడ తమకు సంబంధించిన కారణములకు విపరీతమైన జౌవధము 

లనే ఉపయోగించ వలెను. వ్యాధి ఉప దవరూపమెైన్నదె దెతే కారణ వైెవము రూప 

మైన జెషధమును తొలగించి రోగవిపరీత చికిత్సను లేక తదర్ధకారి చికిత్సనో 
అనుప్పింప చేయవలెను. అమ దోషము 'వూ_ర్తిగ తొలగింప బడిన వానికి మి. గిలి 

ఉన్న ఆమ దోవము జీర్ణము అయిన తరువాత జాఠరాగ్ని సమస్థితిలో 

నున్నప్పుడు శాస్త్రమున. విధింవబడిన నియమానుసారము దోమములయొక్కు 
గతి భదములను జొవధ భేదిములను చక్కగా (గహించి యు క్రిపూర్వథమ గ 
అభ్యంగ ఆస్థాపన అనువానన అచ్చస్నేహ పాొనములను చేయించవలయును. 

కోళిలేఖ : సమస్తమైన సంతర్పణ జనిత వ్యాధులకు అవతర్చణము 
అపతర్పణజనిత సమ_స్తవ్యాధులకు సంతర్పణము చేయవలయును. ఇచ్చట 

తానే స్వయముగా చెప్పుచున్న శా స్త్రకారునిచేత. నిదానవివరీతమెన జొషధము, 

చూ 'వెట్టబడినది. నిదానము హాతువు ఈ ండు పదములు పర్యాయ వాచకములు, 

సంతర్పణ హాతుకములకుఅపతర్పణమ ని అర్థము. ఎప్పుడ. చె సమ_న స్త వ్యాధులు 

హౌతువిపరీశబొవధముతో చికిత్సచేయబడినవై నను శమించవో అప్పుడు 

ప్యాథి విపరీత చికిత్స విధింవబడినది. లేనియెడల తదర్దకారి చికిత్స చేయవలిను. 

తదర్గ కారి చికిత్సయన శ “ప్పష్టన్య అగ్ని [పతపనం'" కాలినతరువాత మరల 

కాల్చుట, అని అర్హ ము, పవాహికా వారధియందు ఏరండతే లము మొదలగు 

వాటితో మరింత పవావానమును వృద్ది చేయుట మొదలగునవి. పాతు విపరీత 

చికిత్స చెతనే వ] నుచావారించిన అర్థము పొసగదు. తక్కిన విషయములు 

అాతృ ర్యాంశములు. 

మూ॥ యః శాావదన్తొన్ట నఖో౬లు నంజ్ఞైః 

ఛర్జ్యర్ది తో ఒనన్త రత తృామనే[తః। 

శమ రః నని నమన సన్గి = 

ర్యాయాన్నరో౭.సొ వురరాగమాయ॥ 

(వతివదార్థమ యః ఇఅమఠోషముతో కూడినవాడు, , శ్యావరన్తోక్య న్య 



518 అషాంగ నం| గహ వ్యాఖ్యానము 
€ 

నఖః =నల్లనిద_న్హములు 'వెదవులు గాళ్ళు గలిగినవాడు, అల్పసం జ్ఞః =స్వల్స 

సంజ్ఞ గలవాడు, ఛర్జ్యర్స్తః వాంతులు అర్షితవాతము గలవాడు, అ _న్లర్గత తామ 

ఛే(శః = =. లోపలిభాగమునండు ఎబుపుగల కన్నులుగలవాడు, తామన్యరః ౨ 
హీనస్వరముగలవాడు, (స్స్తసమ _న్తసంధిః = సంధులన్నియు జారినట్టున్న టు 

వంటి, అసౌ = ఈపురుషుడు, నపునరాగమాయయా యాత్ = చనిపో వును, 

తాతృ్రర్వయు : ఏమానవుడు ఆమదోవము గలిగి నల్లని పలువరునలు, నల్ల ని 
పెదవులను, నల్లని గోళ్ళను గలిగి యుండునో, స్వల్పనం జ్ఞ గలిగి యుండునో, 
ఎవనికి వాంతులు అధికముగ నగుచుండునో, కన్నులు శేగియున్న వాడు, 
హీనన్వరముగల వాడు, సంధులు పట్టు విడిచి జారినట్టు బాధపడువాడుగా నుండునో 

వానిని మృత్యువావరిం చినదని భావించ వలను, 

కజిలేోలి: ఆ నరుడు మరలి రాకుండా వెళ్లును. (నః నరః అపునరాగ 

మనాయ యాయాత్ = మియశే ఇత్యర్థః.) 

మూ॥ వ్యోషం కరం జస్య ఫలం హారి దే, మూలం సమావావ్యచ 

మాతులుంగ్య్యాః, ఛాయా విశుష్కూ గుళికారి కృతాస్తాహన్యుక్విషా చీం య 
నాంజనేన, శిరీషన క్రాహ్వా ఫణిర్జ వీజ (తాయ _న్హ్యపామార్షప్నలెళ్చవ ర్రిః; బ_న్తస్య 
మూ తేణ విషాచికాఘ్నీ[పలేప ధూమాంజన నన్యయో గ | 

(వతివదార్థము : వ్యూషం ==ళుంఠి పిప్పళ్ళు మిరియములు, కరంజన్య 
ఫలం=|కానుగు వీజములు, హరి దే=పనుపు, మాని వనుపు, మాతులుంగ్యాః 
మభూలం=మాదిఫల మూలమును, నమావాప్య కలిపి, తాః = వాటీని, గుటి 

కాః పగుటికలుగా. కృతాః =-చేయబడినవై , ఛాయా విశుష్కూ,ః =నీడలో ఎం 
డంపబడన వై. , నయనాంబనేన=ైా సెతములకు కాటుక పెట్టుట స విళూ-చీంచా 

వినూచి కారోగమును, హన్యుః =పో గొట్టును, ఫరీష హాదిరిశెనప్పు గింజలు, 

నశాహ్వో = కానుగగింజలు, ఫణిర్ద బీజ = మగువముగింజలు, | తాయ న్రీడాకలు (కా 

నుగ వీజములు, అపామాన్లాసలై. 8 త్తరణి వీజములచేత, బ స్య మేక 

మొక్క, మూ|తెణ=ా మూ[తముతో, కృతా == చేయబడిన, వర్తిః౭వర్తి, 
(పలేపధూమాంజన నన్య యోగ ; =లేపముల్, ధూమములు అంజనములు నన్య 

ములు మొదలగు [పయోగముల చేత, విమాచికాఘ్నీ =విషాచికను నశింప 
చేయును, 

తాళ్ళర్మూము ; శుంఠి పి పిప్పళ్ళు మిరియములు, కానుగువిత్తులు, పనుప్పు 
మాని పసుపు పిటి చూర్ణ ములో మాదీఫల మూలమును కలిపి న్ ను చేరి ఎ 

చక్కగా కల్వములో నూరి మాతలు చేసి (వ చ) నీడలో ఖండించి విళూచికా 

అల్ల 
౧౮ 

అ=జాటో 

వ 
లీ 
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రోగములో కన్నులకు శాటుకెట్టిన ఎడిల - విళూళికారోగము 
శమించును. దిరిశెనపు గింజలు, కానుగవిత్తులు మగువము గింజలు 

కలుగానుగవిత్తులు ఉత్తరేణి వీజములు వీటినన్నింటిని కలిపి చూర్చించి మక 

మూ తముతో మర్చింగి వర్షిని తయారుచేసి ఆ వర్షిని" లేవము చేయుటకు 

పొగ వేయుటకు, కాటుక పెట్టుటకు, నస్యము చేయుటకు, ఉపయోగించిన 

ఎడల వినూచికా రోగము శాంతించును. 

లోల : వ్యోషాది (ద్రవ్యములన్నింటి నొకచోట చేర్చి వర్తిని 
తయారు చేసి నేతాంజనమున కుపయోగించిన ఎడల విసూచిక యను రోగం 

శాంతించును. శికిపాది వీజముల యొక్క చూర్శమును మేక మూ|తములో 

నూర చేయబడిన వ_ర్లిని లేపాదులకుపయోగిం చిన ఎడల విమాచికా' రోగమును 

పోగొట్టును. " 

మూ! అజీర్ణంచ కఫాధామం విష్టబ్టమనిలాదృ్భవేత్; విదగ్గం పిత్తకో 
సేన (త్రిప్రకార మితిన్మృతమ్! త్మతాఒమె గుగుతోచ్లేదః శోఫోగం దాడ& 

కూటయోః। ఉదార శృయథా భు క్తమవిదగ్గః (పవర్తళే। విష్ణ బే కూలమాభ్యా 

నం వివిధావాత నేదనాః। మలవాళా [పవృ త్రిళృ నమో మోహ ౬ంగ పీడ 

నమ్॥ విదరై [భమ తృణు్య,ర్భాః. పిత్తాశ్చ వివిధారుజాః। ఉర్గారశ్చ సధూ 

మాముః స్యెదో చాపాశ్చ జాాయేె॥ _ 

(తివదార్గయు :  చకామరియు, అజీర్ణం = అజీర్ణము (ఆహారము 

వక్వము కాకుండుట), కఫాత్ = కఫము వలన, ఆమం = జీర్ణము కాని ఆవోర 

రన రూపము, ఆమమనియు, అనిలాత్ = వాతమువలన నడ్డగింపబడినందువలన , 

విష్టబ్దం = విష్టబ్దమనియు, భ వేత = అగును, పి తదోపేణహపి త్రదోషము చేత, 

విదగ్గ- =విదగ్గమనియు, త్రి పకారమితి మూడు విధములని, స్మృతమ్= కె వ్వ 
బడినది, త|తా౭ మే = అముము వలన కలిగిన అ జీర్ణము నందు, గురుతా=ాశళరీర 

"గౌరవము, ఉశ్ల్మే దః=ాధాతువులకుళ్లేదము (వమనానుకూల వ్యాపారము, 

గండాతి కూట్ణయోః = చెక్కిళ్ళు మరియు కంటి రెవృ్వల యందు, శోఫః = 

వాపు, చైమరియు, ఉద్లారః=శేనుపు, యథాభు క్షండాస| క్రమము గాథుజించ 

నను, అవిదగ్గః = పచింపక యే, [ప్రవర్త కే=బహిర్గ తమగును, విష్టి = వబాకము 

వలన కలిగినవిష్టభా జీర్ణ మునందు. ళూలం=నొప్పి, ఆధ్యానం_కడుపు బృరము , 

_ పలువిధముశె న, వాతవేదనాఃహావాతము వలన కలుగు అనేక బాధ లు 

మలము అపానవాతములవేగరోధమున్నూ, సృమృః ౫ 

ము, అంగవీడనండాశరీరా వయా మలల (దుశాథ 

పివిథాః 

మలవాతా [పవృ తిళశృ = 

జడత్వము,  మోహః=మోహ 
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సqజాయజే దక్షలుగుచున్న ది, విదా చా విదగ్భాజీర్ణ మునందు, పిత్తాత్ పి త్రము, వలన, (భమ చాతల్యతిరుగ్లుట, తృట్ =దప్పి, మూర్భాః == మూర్భలు, వివిధా వ వలువిధములై , న, రుజః =వాధలు, సధూమామ్లుః = బీ"గ్గువులను వాయువు తోకూడిన, ఉద్గారళ్స = శేనువులున్నూ, స్వెదః డా చెమట, దావాళ్చ = ఆమా శయ కంఠము లందు చావామున్నూ, జాయళేఐ కలుగుచున్నది. 

వెంట నీరు, వాతాది దొ.మములకు న్వస్థానచలనము, శరరగురుత్వము గలుగును. జాఠరాగ్ని కి విరోధియెన కఫము అజీర్ణ మును కొలిగించుటయందు (వధానముగ నుండుటవలన మొదట కోఫాజీర్లము చెప్పబడినది. వాతము వై -వర్పడిన విస్టా జీర్ణమునందు శూల, మల మూ(తబంధము, కడుపుబ్బరము  శరీరావయవముల యందు మిక్కుటమగువాధ, వాతము వలన కలుగు పలు విధముళై న వేదనలు కలుగును, 

tt 
విధములు, క ఫాధిక్షము చేత, వా తాధిక్యము చేత, (దవస్వరూమై నపిత్తాధిక్యము చేత, జాఠరాగ్ని విషమముగా నుండుటచేత్ర, అజీర్ణ మును చేయుటలో కర్తృ త్వము | పధానముగనుండుటవలన కఫాబీర్ల మెన ఆమము తొలుత చెప్పబడినది. కఫము వలన కలిగిన అజీర్ణ ము ఆమమను “వేర బఆఅగు. దీనియ-దు శరీర గె"రవము రసాదిధాతువుల కుక్లేదము ఏర ఎదేను. ఉజ్లేదశబ్దమునకు వికార వీ శే షమని అరము చెప్పబడినది. పులి ేనుపులుండును. 

cee థి 

వాతముచే ఏర్పోడిన విష్ట్రజ్టాజర్తమునందు కొడుపులో నొప్పి మొదలగు బాధ లుద్భవించును, 

పిత్తముచేత్ర గల్గును ఖిదగ్ధాజీర్ణమునందు _భమాదు లేర్పడును, ఉదారమ నగా. నోటినుండి ెల్ళుఫలికి వచ్చు ఫొగయని యర్థము, ఇది ఛ్యాల్ల అళముగ జఠర 
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రము నుండి పుట్టును. 

మూ॥ ల)ఘనం కార్యమా మేతు విష్ణ బే స్వేదనం భృళమ్. 
థి 

విద వమనం య ద్వాయశథా వస్థం హితం భవేత్ । 

గరీ మసోభ వెల్తీ నాదామాదేవ విళందికా, క ఫవా తానువిద్ధామ 

లింగా తత్సమసాధనా రసశేపేఒన్ని విద్వేపో హృదయాకుద్దిగార వే 

త[తభుక్త్వాది వాస్వప్యాత్ మ ద్వానద్యా ల్లఘుపతి. 

యామైళ్ళతు ర్థి ర్రిభాగ్రంచ భోజ్యా భేషజ్య యో: సమే. 

పాకో౬గ్నాయు క యోర్డాక్చ తీశేమనే పునశ్టిరాత్ ॥ 

(వతివదార్థయు : ఆమెతుడా ఆమాజీర్ల ము నందై. శ, లంఘనలాఉపవా 

సను, కార్యం= చేయవలెను, నిష్ట బేడాకిష్ట స్పజ్ఞాజీర్ణమునందు. భృశం=అధికముగ, 

స్వదనం=చెమట పట్టం చుట, కార్యం = చేయద్గినది. విద గై = =విదగ్గ అజీర్ణము 

నందు, వమనం వాంతి, కార్యం =చేయవలెను, య భావస్థం = వ్యాధ్యవస్థా భేద 

ములను బట్టి, యద్వ్యా-యెదై. నను, హితం=ా -పథ్య మైనదిగా, భవతి = అగును, 

ఆమా దేవ=ాఅమ'మే (పాచకనళికలో, మహా (సోతస్సులో), గరీయసః =మిక్కిలి 

అధికముగ, లీనాత్ =లీనమగుటవలన, విళంబి కా=ావిళంబికయను రోగము, 

భవత్ ఏర్పడును, సా=ఆ ప్ళంబిక, కఫవాతానువిద్దా=కఫవాత సంబంధము 

గలది, ఆమలింగా=ఆమాజీర్లముతో సమాన లక్షణములు గలది, తత్సమ 

సొధనా = దీనికి చికిత్స ఆమాతీ ర్లమునకువలె చేయవలను, రసశేషే = రసశేషో 

జీర్ణ మునందు, అన్న విచ్వేషః = అన్న మునందిష్టము లేకుండుట, వృాదయా శుద్ది 

గౌరచే=ఆమాశయము శుద్దిగా లేకుండుట వాదయము బరువుగా నుండుట, 

త|త= రసశేషాజీర్లమునందు, అభుక్త్యా=-భోజనము చేయక, దివాడాపగల్లు, 

న్వపా్యత్ డని ద్రించవలయును, తుద్యాన్ అకలి గౌన్నవాడు, లఘు, శేలిక్ష 

యైన, మీతంపమా తా పమాణ భోజనమును, అద్యాశ = భుజింపవలయున్లూ 

అగ్నాసమే= జాఠరాగ్ని నమానముగా నున్నపుడు, భోజ్య భై మజ్యయోఃై 

భోజన జెమధముల యొక్క, చతుర్శ్భీ ర్వాభ్యాంయా మైః = నాలుగు రెండ 

యాముములశేత, పాకః=జీర్లము, భవతి = అగును, తీకేఅగ్నె = జాఠరాగేన్ష్ 

తీక్షముగ నున్నపుడు, యు క్రయోః=చెప్నిన భోజనౌవధముల యొక్క, 

పొకః-జీ రము, [(దాక్ = =వెంటనే, భవతి=అగును, మనే అగ్నౌ=జాఠరాగ్ని 

మందముగ “నున్నప్పుడు, చిరాత్ పునః =మరల 'అలన్యముగా, పాఠః ౫బీ రము 

భవతి=- అగుచున్నది. 

తాత్సర్భంము : ఆ మాజీర్ణ మునంద్లు ఉవవాసనమ్ము విష్ణో మువంధు 



రల? అ స్టైంగనంయగహ వ్యాక్యానము 

అతి స్వేదము, విదగ్జాజీర్ణమునందు వమనమును చేయింవవలయును* _ అట్టుకాని 
పక్షమున ఏచికిత్స వవ్యాధియొక్క- అవస్థా విశేషములనుబట్టి ఏది ఉచితృమైనదో 

వైద్యుడు నిర్ణయించి ఆచికిత్స చెయుటకుప|కమింవవలయును.  వ్యాధీయొక్కు 

అవస్థా భేదమును బట్టి అన్నిచికిత్సలను అన్ని వ్యాధులవె నను ఉపవరమోగింపవచ్చును 

ఆమదోషము మవో (సోతస్సృలో (పాచకనలికలో ) మిక్కిలి అధికముగలీనమై 

ఉండుటవలన విలమ్బికయనువ్యాధి పర్పడుచున్న ది, ఈవ్యాధిలో కోఫవాతము 

లకు సంబంధమధికముగ నుండును, వ్యాధిలక్షణములు అమారమునందు చెప్పిన 

లక్ష ణములవలెసుండును': చికిత్సకూడా ఆమాజీర్గమునకు చెప్పినన్హై చేయ 

వలయును. 

రస శపాజీర్ణమునందు (భుజించిన ఆహారము జీర్ణమైన తరువాత మిగిలి 
యున్న ఆహారరనము వలన ఏర్పడిన అజీర్ణము) అన్నమునందిష్టము లేకుం 
డుట, ఆమాళయము శుద్ధముగా నుండుట, పృాదయము _బకువుగనుండుట 
మొదలగు లక్షణములు కనిపించును. ఇట్టి అవస్థల" భుబింపక పగలు నిదించ 

వలయును. మరియు ఆకలి వేసిన యొడల లఘుగుణ [దవ్యములతో కూడిన 
ఆహారమును మా(తా(పమాణముగ భుజింపవలయును. జాఠరాగ్ని సమస్థితిలో 
నున్నప్పుడు భోజనము ఓ యామములలో (12 గంటలలో) జొవధము అెండు 

యామములలో (6 గంటలు) జీర్లమగును. తీశ్లాగ్ని గల మానవుడు తన శరీర 

బలము మొదలగు వాటిని, అసేతించి భుజించిన ఆహారము వెంటనే జీర్ణ మగును, 

మంచదాగ్ని గల మానవుడు భుజించిన ఆహారము కొంచము ఆలస్య ముగ జీ రమ 

గును. మరియు ఒకప్పుడు నియమము లేకుండ విషమాగ్ని త్వరగ ఆలన్యముగ 
కూడ ఆహారమును పచించును. కాన విషమాగ్నె కీ కాల నీయమమును ఇదమ్ళ్ఞ్ర 

ముగ చెప్పుటకు సాధ్యముకా డు, 

కోళిలోఖు ; ఆమాజీర్ణము నందుపవవానము చికిత్సగా నీర్డ యింపబడినది. 

అ విష్టబ్దమునందు స్వేదము, విదగ్గము నందు వమనము చేయించుట ముఖ్య 

మెన చికిత్సలుగా వరిగణింపబడినవి. 'అవస్థా విశేషములను బట్టి అన్ని వ్యాధులకు 

అన్నీ చికిత్సలను యు క్రితో చేయవచ్చున' +, ఆమము మహా సోతన్సులో విశేష 

ముగ లీనమెన దగుటవలన విళంబిక యను చేరు గల “వ్యాధి ఉత్సన్న మగును. 

లక్షణములు చికిత్సలు ఆమా జీర్ణ మునందు విధించినట్లు ఊ హొంచవలయుును. 

రన శేపాజ్లీర్ణమునందు శరీరమునకు లాఘవమేర్పడునంత వరకు భుజింప 

కయి పగలు ని దించవలయును, మెల్కౌాన్న తరువాత ఆక రీగనున్న ఎడల 

లఘుగుణ (దవ్యములళో మితముగా భుజింపవలయ్లును, 
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మూ॥ సభ క్షమౌషధం తస్మాన్మందాగ్నే రవచారయేక్। పూర్వాహే 
భోజనం సాత్మ్యం లఘుదీపన బృంహణం, |(ప్రాతరా శేత్వజీ రజ పిసాయమాశో 

నదుమ్య శతి, అజీశ్లే సాయమా శేతు (పాత రాళోహి దుష్యుతి, 6 వా|పబోధ్య తేఒ 
కణ వ్యాదయం పుండరీక వత్, తసి్మిన్విబుబ్దే (సోతాంసి న్ఫుటత్సం యాన్తి 

సర్వళశః। వ్యాయామాచ్చ పచారాచ్చ విష వ్రత్వాచ్చ చేతసః, నకేిదమువగ 
వదె త C౧ 

చృన్సి దివాచేనాస్యధాతవః। అక్టిన్నేషన్న మాసి క్ష మత్య నేన నదుమ్యతి! అవి 

దగ్జెష్వివ పయస్వన్య త్సమ్మి[శితం పయః॥ రా|తౌతు హృదయే మ్లూన సంవృ 

కెవ్వాయనేషుచ। యాన్సికో పే. వరిక్లేదం సంవృతే సర్వధాతవః, క్షి న్నేవ్వన్య 
ఆం 0) ౧౧ . య 

పక్వేషు తేప్వాసి క్షం (పదువ్యతి। విద్భాషు పయస్వన్యత్ పయ న స్పోప్వివార్నితము, 

చే తసాగ్శిద జరం న్నే నాన్య ద్భుంజీత భోజనమ్। 

(వతివదార్థ ము : తసానత్ వై నుదావారించిన కారణము వలన, మం 

చాగ్న౩ః=మంచాగ్ని గల పురుషునికి, సభ _క్షమౌవధం == భోజనముతో కూడిన 

లెెషధముగు, అవచారయేత్ = ఇవ్షవలయును, పూర్వా ప్రా =|పాతః కాలము 

నందలి, భోజనండాభోజనము, సాత్యంం = ఉచిత మెనదిగ, లఘుడాశేలికగ జీర్థ 

మగునదిగను, దిపన = అగ్నిదీ ప్తిని చేయున దిగను, బృంవాణం=బ్భంవాణా కాం 

శను, స్యాత్ =ఉండవలను. 

(పాతరా శతు (పాతః కాలమునందు భుజించిన భోజనమెతే, అజీ'ర్రే= 

జీర్ణము కాకపోయిననుసాయమా రా శః = సాయంశా లభోజనము,దుష్యతి దదోవ 

మును చేయునదికాదు, సాయమాేేతు=-సాయం కాలమునందుభు జించిన భోజన 

మె, అజీన్రేహజీర్ణముకానిఎడల, _పాతరాళః - _పాతః కాలభో జనము,దుష్యుతి= 

దోవమును చేయునదిగ అగుచు న్నది, తదాహి =అదినరియే క చా!,యథా,దివా 

=ైవగలు, అరుణ = సూర్య కిరణములచేత, పుండరీక వత్ =వద్శమువ ల. వాద 

యం=హృదయము (మస్తీ ష్కుము) (పబోధ్య'కెడావిక సింప చేయబడు చున్నది, 

తస్మిన్ =ఆ హృదయము నందు, సర్వశః = అంతటు, సోతాంసిడా[సోతస్సులు, 

స్సుటత్వం — వికాసమును, యాన్ని = పొందుచున్న ప్, వ్యాయామాచ్చ — 

=బుద్దితో ఆలకించుట చేతను, చేశ్రవః = 
వ్యాయా మము వలనను, విచారాచ్య 

౫ 

, చివాచ౫ైపగలు, ఉకవఊ-ఆకార 
మనను యొక్క, వి కేపత్యాచ్చ=ా చేష్టల వల్ల" 

W 

పురుషునియొక ,-, ధాతవః =సమ_న్త ాతువులు, ౯న 
అములతో, అస్య = ఈ 

లే 

దముపగచచ్చంతి =, దవీభూతముచెం
దవు,ఆ క్లీ న్నేషు ౨ద్రవీళభూతము చెందని; = 

2 జిన్నము,అన్యత్ = 
= ఆధాతువులయందు,ఆన క్షండాతగిలినటువంటి, అన్నం=ా 

షింప విదేమవపకాచనటువంటి, పయను 
ఇతరముతోో ,నద మ్యతి =దూ షింపబడదు, అవపీద స్ట్ = కాచనటుః 1 
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వాపాలయందు, సంమి[శితం హకలుపబడినది, అన్యత్ పయ్యవవేశే పాలు, 

యథా = ఎట్టు, నదుష్యతివవి కారమును చెందవొ, రా (కేతువారా తియందై తే, 

వాదయే= హృదయము, మా సనతి = ముడుచుకున్న దగుచుండగ, ఆయు 

నేషు సంముశేషుచవా సో తో మార్గములు సంకు చితములు అగుచుండగ, కోసే 

5 స్టమునందు, సంవృ తేాసంకో చము చెందినవగుచుండగ, సర్వధాతవః నమ _స్త 
ధాతువులు, పరిశోదః = (దవరూపమును, యాని = పొందుచున్నవి, 

క్రన్నెష. డాదవరూపమెన, అపక్వేషువ పక్వము కానటువంటి, కేషు=ఆ ధాతు 
వుల యందలి, ఆస ్కక్క్తం = తగిలినటువంటి, అన్యత్ = వేరే అన్నము, 
(దువ్యతి=రూషింపచేయబడును, విదగ్దైెషు పయన్సు = వేడిచేసిన పాల 
యందు, తప్తేషు=కాచబడిన, అన్యత్ పయః =వే శే పాలు, అర్చితమివ=కలుప 
బడిన వాటీవల, తసాగ్చత్ ఆ కారణము వలన, వైగేవా ర్యాతి యందు భుజిం 

చిన, అన్నే అన్నము, అజీ క్థైసతి == జీ రము కాని దగుచుండగ, అన్యత్ భోజ 

నమ్ =మరియొక భోజనమును, నభుం కేర్ =భుజించలరాదు. 

తౌత్స్రర్యూయు ; చై కారణమువలన (పాత; కాలమునందు భుజించు 
భోజనము నాత్యర్షిమెనదిగ నుండవలెను. శేలికగ, జీర్ణమగునదిగ, జాఠ రాగ్ని 
మేలొలుపునదిగనుండవలెను. శరీరమునకు బలమును చేకూరు ఎనదిగకూడ 
నుండవలెను. అట్టి భోజనమును మందాగ్నితోకూడుకొన్న పురుషుడు జౌవధ 
యు_కృముగ భుజించ వలెను. ఉదయభానుని లేతకిరణముల స్పర్శవలన వికసిం 
చిన పద్భ్మమువలె (ప్రాతఃకాలము నందు హృదయముకూడ పిప్చొరి యుండును. 

ఆవాదయము నందంతట వ్యాపించి (సోతస్సులుగూడ ఆ కాలమున పికానమును 

పొందును, స్వ స్థవృ త్రమునందు విధింవబడిన నియమానుసారము అనుష్టించు 
వా్య్య్థయామాదులు చేయుట చేత, ధ్యానాదులతొ కూడిన పిచారమగ్నమైన 

బుద్ది చత మనోవికారములై న చేష్టలవలన నమ నృధాతువులు విషయలంపటము లై. 
[దవభావమును చెందక యుండును, అందువలన ఆధాతువులయందు సంమి (శిత 
మైన రా|తి భోజనము కాచనటువంటి పాలలో చేశేపాలు క్రలిపినను దూపి 
తము కానట్టు దూపి-వబడదు రా[తులయందు హృదయము ముకుళించి 
యుండును. (సోతో మార్గములు సంకుచిళములై యుండును. అప్పుడు కోస్టము 
నకుకూడ సంకోచ మెర్చడును. అందువలన కొవ్టమునందలి నమన్త రసాధి 
ధాతువులు | దవరూవపమునుపొందును. ఆధాతువులయందు రాతిభుజించి జీర్ణము 
కానిభోజనములో లీనమై ఉండుటవలన మరియొకతూరి భోజనమును దానివై 
నుంచిన యెడల విళారమునకు గురి అగున్లు, ఎట్టనగ కాచబడిన పాలలో వేగే 



పదకొండవ అధ్యాయము క్ర 

పాలు కలిపినఎడల ఎట్లు వికృతిని చెందునో అన్తే "పి నుదాహరించిన ఆహారము 
గూడ తప్పక ఏిక్ళతిని చెందగలదు. వై కారణ పరంపరను పురస్కరించుకొని 

రా శులయందు భుజించిన భోజనము జీర్ణ ముకాని పక్షమున పగలు భోజనము 

నిషేధింపబడినది. 

లోలిలోఖ : మందాగ్నిగల మానవుడు భుజించిన ఆహారము చాలాకాలము 

నకు పాకమును చెందును, అందుకే భోజనమునందు జొవధమును కలిపి భుజించ 

వలయునని ని క్రైశింవబడినది. ఎవడు మందాగ్ని కలవాడో వాడు భుజించిన ఆహో 
రము చాలా కాలమునకు జీర్ణ మగునుకాన వెనకటి రోజు భుజించిన ఆహారము 

జీర్ణముకానందు వలన మరుసటి రోజు భుజించు ఆహోర యో గ్యకా లమునకు 

మధ్యన పొవధము నుపయోగించుటకు కాలవ్యవధి సంభవించక పోవుట యను 

నది యుక్తిగా కూడ చెప్పబడు చున్నది. సమాగ్నికలవాడు భుజించిన ఆహో 

రము జీర్ణమగుటకు 4 యామములు విధింపబడినది. అహోరా తమునకు రి 

యామములని జ్యోతి ర్వదవిదుల అభి పాయము, అహోరా్య త్రములయందు 

భుజించు భోజనకాలము రెండుగా చెప్పబడినవి. వై చెప్పినట్టు తా తికాలము 

నండు భోజనమును నీషేధించినందువలన పూర్వావ్హ్లా అపరావాములయండు 
వగటియం దె రెండు పర్యాయములు చెప్పబడినది, మరియు ఆభోజనముకూడ 

పథ్యమైనదిగ తెలికగ జీర్హమగునదిగ అగ్నిదీ ప్తిని చేయునదిగ బృంహణమును 

కలిగించునదిగకూడ ఉండవలను, (సోతన్సులు నిగ్భలములుగాసున్న ప్పుడు ముందు 

రోజు భుజించిన ఆహారము చక్కగా జీర్ణమైనదగు చుండగా వై చెప్పిన యుక్తి 
పెనగదు. మియు పూర్వాహుమునం౩దు చేసిన భోజనముకం టె అపరాహ్హాము 

నః దుభుజించిన ఆహారముగుణహీన మైనది. అ-కునవక్షుమున ఉయా మములు అన్న 

పాక కాలమని చెప్పుటఎట్లు? అహాన్సునందే రెండు పర్యాయములు అన్న 

కాలములనియు పె వాక్ళామునందు విధింపబడినది. ఇచ్చట అజీర్ణ |పతిషేధము 

ఎట్లు నివారింపబడును అను |పళ్నమున కిట్లు సమన్వయ పూర్వక .నమా 

ధానము చెప్పుచున్నారు. పూర్యావ్లామునందు చేసిన భోజనము జీర్ణ ము కాకు 

న్నను రాతి భోజనము వికారమును చెందదు, సాయం కాలమునకుముందు 

చేసిన భోజనము _ జీర్ణముకానప్పడు సాయంకాలభోజనము వికారమును 
చెందును. ెండిటికిని సమాధాననమన్వయపూర్వకమెన యు కి ఇచ్చట (పద 

రింవబడుచున్నది. వగలు (ప్రారంభమయిన వెంటనే సూర్యభట్టారకుని చేత 
వెలుపటనున్న  వద్యమువలె హృదయ పుండరీకముకూడ విక సింపచేయబడు 

చున్నది. వ్యాయా మాదులవలన సర్వ సోతస్సులు వాటి కార్య నిర్వావాణము 

నందు ఆసన_క్షము లె యున్నందున వికాసమునుహొందు చున్నవి. అందువలన 

సోతస్సులు వికాసమును చెందినందు వలన వాకతాదిధాతువులు- కోష్టమునందు 
(దవభావమును చెందవు. ఆకారణముచేత (దవరూపమును చెందని" ధాతువుల 

యందు సాయకంకాలమునందు భుజించిన భోజనము లీనమై సప్పటికిని( శకము 
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నందుం చినది) మిక్కిలి వికారమును చెందదు. ఇచ్చట “అత్య న్లగవాణం" 

కించిత్ దుష్యుతి అనునర్జ్ణమున (ప్రయోగింపబడినది. ఇట్లు (పయోగించినందు 

వలన సాత్య్యత వలన రోగము లెర్పుడవని తెలిసిన క్షైనది. ఉదావాణమిట్టుు 

చూపెట్ల బడుచున్నది. కాచనటువంటి పాలలో వేరేపాలు కొంచెము కలిపినను 
6 

అవి దోష భూయిష్టముకావు. రెండవదికూడ ఇక్షు సమన్వయించు కొనవలెన్ను 

మూ॥ ఉద్గారళుద్ధి రుత్చాహో వేగోత్సరో యధోచితః। 

లఘశాతుక్చిపాసాచ జీరావోరస్యల కణమ్॥ 

[పొయః (వజ్హాప రాభేన రోగ[గామః [వజాయతే। 

నృణామళ నలుజ్బా శాం విశేషణ విసూచి కా॥ 

దోపోవనద్దంయద లీనమన్నం 

పితోల్బ్చణనస్యా వృణు యాన్న వాహ్నిమ్। 

జాయేత దుష్టూతు తతో బుభుజా 

యామందబుద్దీన్ విషవస్నేవాంతి॥ 

ఇతిమా శ్రా శతి యోనామై కాదళో ౬ ధ్యాయః। 

(వలివదార్భీయు : ఉద్గార శుర్ధిః = (తేనుపులు ఆహారరన శేషనంబంధము 
లేక శుద్దముగ వెడలుట, ఉత్బాహాః = ఉత్సాహము, యధోచితఃడాశళా,న్మ)ము 
నందు సెర్కొన్న ఉచితపద్దతిలో, _వేగోత్సరః = మలమూ(త (పవృ త్తి, 
లఘుతాడాశరరమునకు లాఘవము, కుత్చ్పిపానచ వనకాలములో ఆకలిదప్పులును, 
జీర్ణాహారన్య =జీర్ణమై న ఆహారము యొక్క, లక్షణం == లక్షణముగ చెప్పబడినది. 

(ప్రాయః == తరచుగ, | పజ్టావరాధేన == బుద్దియొక్క- దోవముచేత, 
రోగ గామః=రోగసనమూహాము, (పజాయతే == ఉత్పన్న మగుచున్నది. 

అళనలుజ్టానాం = తిండిపోతులై న, నృణాం ౫ మానవులకు, విశేషేణ 
విశపించి, వినూచికావవినూచిక్రయను రోగము, (ప్రజాయతే = ఉత్సన్న ముగు 
చున్నది, పిత్తోల్బణన్య = (దవన్వరూప  పిశ్తాధిక్యతగల మానవునియొక్కా, 
దోపోవనద్ధం=ావాతశ్లేష్మల చెత అడ్డ గింపబడిన, అన్నం క అన్నము, లీనం = 
కోస్టముయొక్క ఒకభాగమునందు లీనమైనదై , వహ్ని = అగ్నిని, నావృణు 
యాత్ = పొందుటకు శక్ళిముకాదు, తతః = అందువలన, తదా=అపుడు, 
దుష్టూః = దూపితములై నవె, బుభువాడాఆకలి, జాయేతీ 2పర్చడునుు యా = 
యే ఆకరి, మన బుద్దిన్ = మూఢులను, విషవత్ హవివమువలె, నివా ని డచంవు 
చున్నది, 

- 

| జ్? మా|శతాళశితియోనామ = నూ|తాశితియమను పేరుగల 
ఎకాదశక౩—-పదునొక్రండవదె న అధా౧యకః ల బైన, -ాఅధా్సాయము, నమా వావ 
చేయబడినది. ల ల . వ 
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తాత్బర్భాయు : |శేనుపులు శుద్దముగా వెడలుట, మానసికోల్లాసము, 

మలమూ తములు సరిగ వెడలుట, శరీరలాఘవము, సకాలములో ఆకలిదపు 

లేర్పడుట, జీర్ణ మైన ఆహారము*కు లక్షణములుగ చెప్పబడినవి, తరచుగ (ప్రజ్ఞప 

రాధము చేత రోగనమూహము ఉత్సన్న మగును. తిండిపోతులై న మానవులకు 

అనేక వ్యాధులు సంభవించును. అనై విషాచిక కూడ ఉత్సన్న మగును. (ద్రవ 

స్వరూపమైన పిత్తాధిక్యత గల మానవునిచేత భుజింపబడిన అన్నము ధోవములై న 

వాతకఫములచేత అడ్డగింపబడి [సోతస్సులయం చే లీన్నమె జాశరాగ్ని సమీపము 

నకు పోజాలదు. అప్పుడు ఆకలి గూడ ఏర్పడును. ఇట్ట పరిస్థితిలో అపుడు భుజిం 

యెడల ఆ భోజనము విపసదృళ్యమై వానిని చంపును. 

కలిలేఖి ; ఉదార శుద్ది మొదలగు లక్షణములు జీర్ణావోరమునకు చెప్ప 

బడినవి. సమ సమన వ్యాధులు (పజ్ఞాపరాధముచెత నే పుట్టంపబడుచున్న పి. తిండి 

పోతులకు అనేక వ్యాధులేర్పుడును. అస్పై వినూచిక గూడ కలుగును. ఆహారము 

జీర్ణము కాని సమయమున ఆకలి ఏర్పడును. ఆ ఆకలికి తట్టంకొన లేక మరల 

భుజించిన ఎడల అది విషతుల్య మై మానవుని చంపును. 

“ఇందు” అను పండితుని చేత వ్యాఖ్యానించ బడిన 11వ అధ్యాయము 

సమా ప్తమై నది. 


